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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5012463-59.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

01. O INSS impetra Mandado de Sgurança em face de decisão interlocutória
proferida pelo Juiz da 3º Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu
requerimento formulado pela autarquia de dispensa do pagamento de multa, ao argumento de
não descumprimento de decisão judicial. Argumenta, em síntese, que o prazo para o recurso
inominado nos Juizados é de 10 dias, enquanto a determinação para a APSADJ dar
cumprimento à decisão judicial era de 30 dias, de modo que faltaria ao INSS interesse
recursal, à medida em que não poderia recorrer em 10 dias de uma determinação judicial para
a qual o juízo fixou o prazo de 30 dias para cumprimento. Assevera que o recurso inominado
seria incabível, já que a sua interposição ocorreria para um hipotético futuro descumprimento
da determinação judicial. Além disso, ao contrário do entendimento do magistrado, o INSS
apresentou justa causa para o cumprimento extemporâneo da obrigação, tendo em vista a
situação pública e notória de falta de estrutura do INSS, especialmente no âmbito da
APSADJ. Ademais, a cobrança de multa representa um atentado à vinculação da receita das
contribuições previdenciárias e se mostra totalmente desproporcional ao valor da própria
condenação. Por fim, subsidiariamente, defende seja minorado o valor total fixado a título
de astreintes. 

02. Decisão monocrática deferindo o pedido liminar para minorar o valor total
da multa cominada, limitando-o a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos Reais) – valor para
28/03/2019, de modo que eventual expedição de requisitório deverá obedecer tal fixação
(Evento 3).

03. A parte contrária apresentou petição concordando com os termos da decisão
(Evento 12).

04. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo ao exame do seu mérito.

 

VOTO

05. Tenho que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão
proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas
como razões de decidir o mérito do Mandado de Segurança. Eis os termos lançados:
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As circunstâncias afetas ao cumprimento da decisão e à fixação de astreintes são as seguintes:
a Sentença transitada em julgado determinou prazo de 30 dias para implementação do
benefício sob pena de multa diária de R$ 500,00. O INSS foi intimado em 23/01/2019, com
prazo para cumprimento do comando até 08/03/2019. A parte autora, entretanto, noticia o não
cumprimento da tutela de urgência em 11/03/2019 (Evento 53). Foi determinado então
cumprimento da obrigação de fazer em um prazo de 05 dias, majorando-se, desde então a
multa diária para R$ 1.000,00 (Evento 55). O INSS foi intimado em 26/03/2019. A autarquia
se manifestou em 18/03/2019 pugnando pela dilação do prazo (Evento 59). Posteriormente, em
28/03/2019 apresentou o efetivo cumprimento da decisão, com a devida programação de
realização de nova perícia administrativa (Evento 61).

Desde a intimação do comando de urgência proferido em sede de Sentença, em 23/01/2019 até
o dia em que se comprovou o restabelecimento do benefício previdenciário passaram-se
02 meses.

Pois bem. Em se tratando de fixação de multa a título de instrumento coercitivo para o
cumprimento de demandas judiciais, deve-se levar em conta não só o momento em que a multa
é aplicada pelo magistrado, mas também aquele em que ela se converte em crédito a ser
exigido. Isso porque o objetivo da multa não é o de enriquecimento do demandante, mas, em
razão de sua natureza dissuasória e intimidatória, compelir o devedor a cumprir a obrigação.

Assim que o valor fixado inicialmente pode ser tanto modificado no interregno compreendido
até o cumprimento da obrigação, como no momento de aferição do montante total a ser
executado, uma vez ultimado tal cumprimento, levando-se em conta critérios de razoabilidade
e proporcionalidades com base nos seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e
importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade); (iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; (iv)
possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o
próprio prejuízo. Nesses termos já se manifestou o STJ, como se vê do Agravo em Recurso
Especial n. 738.682/RJ (24/12/2016). Vale na hipótese a transcrição da ementa em sua
íntegra:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO
DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É
verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior
coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da
obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma
exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as
denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a
ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são
dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja
realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao
enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico
perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre
dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor
da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo
razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv)
possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o
próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos
gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas
de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua
majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para
realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente
inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para
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alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé
objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar
mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso
do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros
meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o
crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em
decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do
CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da
razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$
110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro
lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio
juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a
redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7.
Recurso especial parcialmente provido.

A multa ora analisada, portanto, não deve ser afastada, como pretende o INSS. Não há
qualquer ilegalidade em se valer dos instrumentos coercitivos existentes para cumprimento de
decisão judicial diante da Administração Pública. Nesse sentido, cito como exemplo o AgInt
no REsp  1621945/AC, ao tratar de fornecimento de medicamentos: “(...) tem-se que a 1ª
Seção – em recente  julgamento  do tema 98 submetido à sistemática dos recursos repetitivos 
(REsp  n.º  1.474.665/RS, sessão de 26.4.2017) – firmou entendimento  no sentido da
possibilidade de ser imposta multa a que alude  o  art.  461  do  CPC/1973,  nos  casos  de
descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, imposta ao ente estatal.

Todavia, entendo, a princípio, que o valor totalizado de R$ 9.500,00 ultrapassa a
razoabilidade e os próprios objetivos da fixação das astreintes. Presente, portanto, o fumus
boni iuris.

As Turmas Recursais do Espírito Santo têm firmado posicionamento, em situações similares,
no sentido de minorar o valor diário da cominação de astreintes para o patamar de R$ 50,00 a
R$ 100,00, a depender da casuística, considerando-se especialmente a recalcitrância da
autarquia no cumprimento das decisões e a reiteração de intimações do juízo. O próprio INSS,
em sede recursal, tem pugnado, subsidiariamente, pela fixação da multa no patamar de R$
50,00 por dia de descumprimento, de modo que tal prática não se revela excepcional, nem
tampouco afasta, de todo, o caráter coercitivo e punitivo intrínseco à penalidade. Assim,
considerando que o INSS, após o esgotamento do primeiro prazo de cumprimento foi intimado
mais uma vez, com concessão de prazo de mais cinco dias para cumprimento e que este último
prazo também não foi observado, adoto, por momento, o valor de R$ 100,00 por dia de atraso.
Considerando que a primeira intimação ocorreu em 23/01/2019, concedendo prazo de 30 dias
para concessão do benefício, o termo inicial para contagem da multa se dá em 11/03/2018. O
total de dias de atraso é de 18 (termo final 28/03/2019)  o que equivale a um valor da
multa de R$ 1.800,00, o qual deve ser o limite global da execução da multa moratória.

Assim, assiste razão ao INSS ao afirmar que a expedição de requisitório em seu desfavor no
valor informado representa, por si só, violação indevida ao patrimônio da autarquia, hábil a
caracterizar o periculum in mora.

Sendo assim, DEFIRO A LIMINAR requerida para minorar o valor total da multa cominada,
limitando-o a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos Reais) – valor para 28/03/2019, de modo que
eventual expedição de requisitório deverá obedecer tal fixação.

06. No Evento 7 o magistrado processante do feito de origem afirmou que, em
cumprimento da decisão prolatada nos autos desse mandado de segurança, foi proferida
decisão determinando o retificação do valor da multa constante da requisição de pagamento
cadastrada e, após o envio da referida requisição, a suspensão do processo até o trânsito em
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julgado da r. sentença a ser proferida em sede de mandado de segurança. De outra ponta,
conforme mencionado no Relatório a parte autora da demanda principal, em petição
veiculada no Evento 12 afirmou que não se opõe à fixação das astreintes nos termos da
decisão acima. Ainda, relatou que, por conta do decisum já foi expedido requisitíorio
adequando o montante devido, tendo o INSS manifestado sua concordância.

07. Assim sendo VOTO POR conceder a segurança pretendida, ratificando os
termos da decisão liminar, para minorar o total da multa cominada a título de
astreintes limitando-a a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos Reais) – valor para 28/03/2019. Sem
condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n. 12016/09).
Com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313136v3 e do código CRC 995bbb30.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0014213-05.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JESSE VALLE (AUTOR)
ADVOGADO: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI (OAB ES004078)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso de Embargos de Declaração, (Evento 72), contra
acórdão que fixou a condenação em honorários advocatícios devidos pelo INSS em 10%
sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9099/95). Argumenta ter havido omissão no julgado
que não considerou que diante da ausência de condenação pecuniária (pagamento de
atrasados) deveria ter-se arbitrado o proveito econômico decorrente da parcela em que houve
procedência de pedido ao invés de condenar o INSS a pagar honorários advocatícios com
base no valor da causa atualizado (que são fixados aleatoriamente e em tese engloba todos os
pedidos). Em atenção ao princípio da eventualidade, argumenta que a condenação da forma
como se deu representa uma condenação exorbitante num processo simples e que sequer teve
como resultado a procedência do pedido principal, o que não foi observado no v. Acórdão.

02. Em manifestação (Evento 74-PET1), o autor discordou dos termos dos
embargos, e postulou seja mantida a condenação em honorários.

Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e, passo à análise do seu
mérito.

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. O acórdão especificamente tratou das questões
suscitadas pela autarquia. O artigo 55 da Lei n. 9099/95 regula, de modo integral a fixação de
condenação em honorários advocatícios, in verbis: "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.". grifei

04. Na hipótese dos autos, não tendo havido condenação, a base de cálculo
erigida pela norma de regência é o valor da causa. Da mesma forma o percentual adotado de
10% está previsto expressamente como patamar mínimo, de modo que, inclusive, sua adoção
por essa Turma Recursal representa condição menos gravosa ao INSS.
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05. Em verdade a autarquia apenas não concorda com os termos da
fundamentação exarada, reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é
desfavorável. Todavia, para o intuito de reforma do quanto decidido existe via recursal
adequada que não a ora escolhida.

06. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000295016v2 e do código CRC 3fe5a4ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001795-60.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. DEUSLENE LEAL DAMACENO interpõe recurso inominado (Ev. 19),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES,
que julgou parcialmente procedente seu pedido, ao condenar o INSS a averbar como tempo
de labor especial o período de 04/12/2001 a 31/07/2013, porém, não lhe concedeu o benefício
de aposentadoria na DER 28/06/2016. O recorrente alega que tem direito a insalubridade de
todo o período de 04/12/2001 a 31/07/2013, laborado na empresa FUNDIÇÃO BRASIL
METALURGICA EIREL, fato que lhe garante a aposentadoria "especial", pois ultrapassa os
"35 (trinta e cinco) anos" de contribuição na DER (28/06/2016). Aduz erro nos cálculo da
contagem ficta que apurou apenas 01 ano e 01 dia.

2. O INSS também interpõe recurso inominado, em que sustenta que a sentença
deverá ser reformada, porquanto 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. Aduz 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, conforme pleiteado na inicial, e, a IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE
TEMPO ESPECIAL PARA COMUM APÓS 28/05/98 (Súmula 16 da TNU). Postula a
anulação da sentença no que diz respeito à possibilidade de conversão de tempo de serviço
especial em comum, após 28.05.1998; e a reforma da sentença recorrida, sendo dado
provimento ao presente recurso, a fim de que seja feita a devida justiça.

3. Nenhuma das partes recorridas, apresentaram contrarrazões (Eventos 22 e 23)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo
ao exame dos respectivos méritos.

VOTO

4. RECURSO DO INSS. O PPP emitido pela empresa FUNDIÇÃO BRASIL
METALURGICA EIRELI-EPP (Ev. 11- CONT1- fl. 48), registra que no período de
04/02/2001 a 31/07/2013, o autor esteve exposto, de modo “permanente”, a ruídos, tudo
apurado por dosimetria (Evento 11- CONT1-fls.36/7). Referido PPP veio acompanhado do
LTCAT, que indica que a dosimetria de apuração do ruído foi segundo a NR-15, o que é
perfeitamente aceitável pela jurisprudência (PEDILEF 05016573220124058306) e
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entendimento da Autarquia (3ª Câmara de julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04). A saber (Ev.
11- CONT1- fl. 48):

-04/02/2001 a 28/02/2003: ruído de 97, 6 dbA (dosimetria NR-15);

-01/03/2003 a 31/10/2006: ruído de 86,0 dbA (dosimetria NR-15);

-01/11/2006 a 31/07/2013: ruído de 86,0 dbA (dosimetria NR-15).

5. Portanto, à exceção do período de 01/03/2003 a 18/11/2003(o nível de ruído
máximo até 11/2003 é de 90 dbA)  o autor comprovou a efetiva exposição a ruído em níveis
superiores aos que dispõe a legislação previdenciária, de modo permanente, o que permite
o reconhecimento como especial do labor, com posterior conversão em tempo comum
(1,40). Nesse ponto, destaco que a Súmula 16 da TNU, invocada pelo INSS foi cancelada em
24/04/2009. Tampouco há se falar IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO
ESPECIAL PARA COMUM APÓS 28/05/98, pois o art. 70 do Decreto 3.048/99 permite tal
conversão (1,40 – homem), em qualquer período.

6. Assim, somente quanto ao período de 01/03/2003 a 18/11/2003 (86,0 dbA), é
que o autor NÃO esteve exposto a ruído acima da média (entre 6.3.1997 a 18.11/2003,
permitia-se a exposição a ruído de até 90 dbA – Decretos 2172/97 e 3048/99), ou a outros
agentes nocivos, o que resulta na contagem como comum de referido período.

7. Em conclusão, mantenho a contagem como especial dos períodos de
04/02/2001 a 28/02/2003, 19/11/2003 a 31/10/2006 e de 01/11/2006 a 31/07/2013, os quais
deverão ser convertidos em tempo comum (1,40), para acréscimo do tempo ficto. Excluo
apenas o interregno de 01/03/2003 a 18/11/2003.

8. RECURSO DO AUTOR. Até a DER 28/06/2016, o INSS havia apurado 30
anos 10 meses e 02 dias de tempo de contribuição (Evento 11- CONT1-fl. 96), PORÉM, JÁ
HAVIA ENQUADRADO ADMINISTRATIVAMENTE O PERÍODO DE 04/”12”/2001 A
18/11/2003 (VIDE DECISAO INSS / Evento 11- CONT1- fl. 100).

9. Com efeito, na presente ação judicial, é controvertida, apenas, a conversão
dos períodos especiais de 04/02/2001 a 03/11/2001 e de 19/11/2003 a 31/07/2013, em tempo
comum pelo multiplicar 1,40 (art. 70 do Decreto 3048/99), o que representa o acréscimo de
tempo ficto de 04 anos 02 meses e 04 dias. É o suficiente para garantir ao autor uma
aposentadoria por tempo de contribuição na DER (28/06/2016), com proventos integrais, pois
alcança 35 anos e 06 dias (30 a 10 m 02 d + 04 a 02 m 04 d). Confira-se:

 

Período:                                       Modo:                         Total normal:         Acréscimo:
04/02/2001 a 03/11/2001            especial (40%)          0 a 9 m 0 d                  0 a 3 m 18 d
19/11/2003 a 31/07/2013            especial (40%)          9 a 8 m 12 d                3 a 10 m 16 d
                                                                                                                          04 a 02 m 04 d
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10. Ressalvo que na sentença o juiz não promoveu a conversão de referidos
períodos especiais em comum (fator 1,40) e não concedeu ao autor a aposentadoria por tempo
de contribuição na DER, porque não observou que o pedido do autor incluía expressamente a
condenação do INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais na DER ("NB nº 177.282.359-4, espécie 42" - vide pedido no Ev. 1- fl.08- letra
"e").  O pedido de aposentadoria por tempo de contribuição também se revela óbvio na carta
de indeferimento (Ev.1-Indeferimento4). Entendeu o juiz que se tratava apenas de
aposentadoria especial, o que não é a hipótese apenas.

11. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL provimento ao recurso do
autor para condenar o INSS a conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição na
DER (28/06/2016), com proventos integrais, tudo com juros desde a citação e correção
monetária segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sentença
reformada em parte, porquanto mantidos como especiais os períodos reconhecidos
de 04/02/2001 a 03/11/2001 e de 19/11/2003 a 31/07/2013, com posterior conversão em
tempo comum (1,40 – art. 70 do Decreto 3.048/99). Sem condenação do autor em custas ou
em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Também
voto por DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA ao recurso do INSS, para excluir da
contagem como especial apenas o período de 01/03/2003 a 18/11/2003, que deverá ser
mantido como tempo comum. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96) ou em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do
ES. Transitado em julgado, remetam-se ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000290084v7 e do código CRC c36305b5.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000410-77.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado (Evento 19) em face de sentença
proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, ao condenar o INSS a averbar como
especial o período de labor de 16/07/1984 a 12/07/1986 (Vigilante). Aduz o INSS que a
sentença de mérito merece reforma, uma vez que, o período em que o autor laborou como
vigilante não houve comprovação de uso de arma de fogo, pois a CTPS informa a função de
vigilante, mas nada comprova acerca do uso de arma de fogo, e tampouco se pode presumir
que a atividade de vigilante envolve o uso de arma de fogo. Pugna pela reforma da sentença,
para decretar a IMPROCEDÊNCIA “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial. O
autor apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença (Evento 40).

2. ANTONIO SERGIO SOARES DE MELO também interpôs recurso
inominado (Evento 28), em que postula seja também enquadrado como especial o período de
01/02/1989 a 01/11/2017, em que laborou como motorista no Município de Jerônimo
Monteiro, exposto a ruídos e agentes biológicos. Pugna o reconhecimento do labor especial
de 01/02/1989 a 01/11/2017, com a consequente concessão de aposentadoria especial, ou
alternativamente, seja anulada a sentença para que se apurem os agentes insalubres da
atividade, via perícia, proporcionando direito do contraditório e da ampla defesa, não
observado. O INSS não apresentou contrarrazões (Evento 30).

É o relatório. Passo à análise dos recursos inominados.

VOTO

3. RECURSO DO INSS. A sentença impugnada reconheceu como especial o
período de 16/07/1984 a 12/07/1986, em que o autor exerceu a atividade de vigilante J em
empresa de segurança patrimonial – SERVITRAN LTDA-VIGILANCIA E TRANSPORTE
DE VALORES, com base em CTPS, e presunção do uso/porte de arma de fogo (Evento1-
CTPS5).

4. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
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comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto
53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a
comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o
enquadramento como especial, por presunção da periculosidade da atividade.

5. O autor, para períodos até 28/04/1995, apresentou cópia de sua CTPS, que
registra o cargo de “vigilante”, em empresa de segurança e transporte de valores
(Evento1- CTPS5). É o que basta ao enquadramento como especial. Nada a alterar na
sentença, portanto, neste particular.

6. RECURSO DO AUTOR: PERÍODO DE 01/02/1989 A 01/11/2017
(MOTORISTA):

- O PPP emitido pela Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro, registra que
entre 01/02/1989 a 01/05/2017, o autor laborou como “MOTORISTA
OFICIAL TRANSPORTE”, setor “PREFEITURA”, e, ficava exposto a
“níveis elevados de ruído” (porém, não avaliada a intensidade do ruído). Suas
atividades são assim descritas no PPP, em síntese: “dirigir veículos
automotores de transporte de passageiros e cargas e conservá-los em perfeitas
condições; dirigir automóveis, caminhonetes, ambulâncias, veículos de
transporte escolar, carros-pipa, caminhões e demais veículos de transporte de
passageiros e cargas, dentro ou fora do Município; Transportar pacientes
para centros de saúde e hospitais, ajudando a coloca-los de forma adequada
no interior da ambulância etc”. Referido PPP veio acompanhado do Laudo
Técnico-2008 (Evento1-OUT9);

- O mesmo PPP registra que entre 02/05/2017 a 01/11/2017, na mesma
atividade, “MOTORISTA OFICIAL TRANSPORTE”, porém, setor
“SAÚDE”, o autor ficava exposto de modo “CONSTANTE A VÍRUS,
BACTÉRIAS E FUNGOS”, sem EPI eficaz. Suas atividades são assim
descritas no PPP, em síntese: “dirigir veículos automotores de transporte de
passageiros e cargas e conservá-los em perfeitas condições; dirigir
automóveis, caminhonetes, ambulâncias, veículos de transporte escolar,
carros-pipa, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e
cargas, dentro ou fora do Município; Transportar pacientes para centros de
saúde e hospitais, ajudando a colocá-los de forma adequada no interior da
ambulância etc”.

7. Cumpre esclarecer que o enquadramento por atividade especial, só pode dar-
se até 28 de abril de 1995, pela realização de atividade profissional legalmente considerada
prejudicial à saúde ou à integridade física do trabalhador. Depois, entre 29 de abril de 1995 a
05 de março de 1997, vigente a Lei nº 9.032, que passou a exigir a demonstração de
exposição a agente nocivo por qualquer meio de prova. E, a partir de 06 de março de 1997,
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com a entrada em vigor do Decreto nº 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo
rol legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

8. Assim, a atividade de motorista de ônibus/caminhão só pode ser considerada
especial, pelo mero enquadramento profissional, até 28/04/1995, pois se encontra prevista no
Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64, item 2.4.4, que descreve as atividades de
“motoristas e cobradores de ônibus” e “motoristas e ajudantes de caminhão” como
penosas. Para o enquadramento por categoria até “28/04/1995”, basta a prova do tipo de
veículo conduzido e, o exercício da atividade de motorista pelo segurado. A exigência de
que o segurado trabalhe em contato permanente e habitual com agentes nocivos para fins de
aposentadoria especial (ou contagem especial do tempo de contribuição) somente veio a lume
com a edição da Lei nº 9.032/95. A jurisprudência da TNU encontra-se 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, conforme Súmula 49 da TNU: “Para reconhecimento
de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde
ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente”. Em relação a períodos
anteriores, é possível o cômputo de tempo exercido em condições especiais ainda que a
exposição tenha ocorrido em caráter intermitente.

9. Consequentemente, reconheço como especial o período de 01/02/1989 a
28/04/1995, pela categoria profissional de motorista de caminhão.

10. A contar de 28/04/1995, porém, ainda que tenha o autor continuado a
laborar como motorista, não comprovou, por meio de formulário técnico (PPP- Laudo
Técnico), que tenha ficado exposto a qualquer agente nocivo ou insalubre, a autorizar o
enquadramento. O ruído, agente quantitativo, não foi mensurado no PPP ou no laudo técnico,
portanto, não é possível o reconhecimento do mesmo como agente nocivo na hipótese.

11. Porém, no período de 02/05/2017 a 01/11/2017, o PPP atesta o contado
“CONSTANTE A VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS”, do autor pela atividade de motorista
de ambulância, no setor “saúde”. Ressalvo que embora se possa vislumbrar as mesmas
atividades nos períodos de 01/02/1989 a 01/05/2017 e de 02/05/2017 a 01/11/2017, há que se
ponderar tratar-se de atividades prestadas em setores diversos: no primeiro período o autor
laborava no setor PREFEITURA (atividades diversificadas), e, no segundo período no setor
SAÚDE (diretamente envolvido no transporte de pacientes em ambulância. Logo, naquele
setor não é possível reconhecer o contato habitual e permanente não ocasional nem
intermitente com agentes nocivos durante a jornada laboral (exatamente por isso o próprio
PPP fez a divisão dos períodos de labor). Por outro lado, reconheço como especial, o
período de 02/05/2017 a 01/11/2017, por exposição a agentes biológicos insalubres, de
modo habitual e permanente não ocasional nem intermitente habitual, com fulcro no
item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº. 3.048/99 e por semelhança a trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.

12. Em conclusão, o reconhecimento como especiais dos períodos de
16/07/1984 a 12/07/1986 (vigilante-porte de arma de fogo), 01/02/1989 a 28/04/1995
(categoria de motorista de caminhão) e de 02/05/2017 a 1/11/2017 (vírus e bactérias),
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convertidos em tempo comum (1,40), gera um acréscimo de 03 anos 05 meses e 27 dias ao
tempo de contribuição do autor. Até a DER 17/01/2018, o INSS computou 30 anos 08 meses
e 28 dias (Ev-1- OUT8- fl.4). Ou seja, o autor totaliza 34 anos 02 meses e 25 dias, o que é
insuficiente para uma aposentadoria por tempo de contribuição na DER. Veja-se

Período:                                  Modo:                        Acréscimo:

16/07/1984 a 12/07/1986       especial (40%)           0 a 9 m 16 d

01/02/1989 a 28/04/1995       especial (40%)           2 a 5 m 29 d

02/05/2017 a 01/11/2017       especial (40%)           0 a 2 m 12 d

                                                                               03 a 05 m 27 d

13. Por fim, assevero que o pedido de prova pericial, em pretensão de
aposentadoria especial é excepcional, devendo haver elementos que justifiquem a sua
produção, tendo em vista que os formulários previdenciários (PPP – § 1º, art. 58 da lei nº
8.213/91) são baseados em laudos técnicos periciais, realizados por peritos, no ambiente de
trabalho. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça e a TNU têm entendimento firmado no
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a
produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação
de seu convencimento (RESP 201701986150, HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:23/10/2017 ..DTPB:.; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
n.º 50148496120154047001, MINISTRO RAUL ARAÚJO, data da publicação 02/02/2018).
Os documentos em questão foram emitidos pela Prefeitura Municipal, por servidor público,
que possui fé pública, não há base para se presumir que foram preenchidos em desacordo com
a realidade funcional do segurado.

14. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR, a fim de condenar o INSS a averbar como especiais, inclusive, os
períodos de 01/02/1989 a 28/04/1995 (motorista de caminhão) e de 02/05/2017 a 01/11/2017
(vírus e bactérias), com posterior conversão em tempo comum (1,40), para fins
previdenciários. No mais mantida a sentença. Sem condenação do autor em custas e em
honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Também
VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do INSS. Sem condenação do INSS
em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000272516v3 e do código CRC bf0824af.
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RECURSO CÍVEL Nº 0001882-39.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE PAULO AZEVEDO (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO JOSE LAGO (OAB RJ136516)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz da Vara Federal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor,
ao condenar o INSS a averbar como especiais períodos de labor de 26/02/1980 a 16/01/1991,
26/07/1991 a 10/01/1993 e 04/08/1993 a 04/11/1994 (Categoria Vigilante), para fins de
REVISAO da aposentadoria por tempo de contribuição do autor, desde a DER - 18/04/2013.
Aduz o INSS que a sentença de mérito merece reforma, uma vez que, é imprescindível a
comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo mesmo até 28/04/1995,
o que não logrou o autor por meio de sua CTPS. Pugna pela reforma da sentença, para que
sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Eventualmente procedente o pedido de
condenação da autarquia na concessão do benefício da maneira rogada exordial, o que se
admite tão somente para argumentar, as seguintes normas deverão ser enfrentada na decisão,
sob pena de afronta ao disposto no art. 535, inc II do CPC: a) CF, art. 5º, caput e inc. XXXVI
(isonomia, irretroatividade da lei e respeito ao ato jurídico perfeito); b) CF, art. 195, parágrafo
4º (necessidade de custeio); c) CF, art. 2º (separação de poderes); c) CF, art. 22, XII e 48,
caput e inciso II (competência do Congresso Nacional).

2. JOSE PAULO AZEVEDO apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.

VOTO

3. A sentença impugnada reconheceu como especiais os períodos em que o
autor exerceu a atividade de vigilante, com presunção uso de arma de fogo, com base em
CTPS. Os períodos especiais reconhecidos na sentença são:

-26/02/1980 a 16/01/1991: Vigilante na empresa VALE S.A. (CTPS - Evento 1- OUT4-fl. 3);

-26/07/1991 a 10/01/1993: Vigilante na empresa ESSEL ESPECIAIS SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA. (CTPS - Evento 1- OUT4-fl. 3);

-04/08/1993 a 04/11/1994: Vigilante na empresa VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E
SEGURANCA EIRELI (CTPS - Evento 1- OUT4-fl. 4 e PPP- Evento 1- OUT5- fl. 4/6).
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4. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores (Evento1- OUT5- fl. 16). Ainda, durante a
vigência do Decreto 53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97,
basta a cópia da CTPS a comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança
patrimonial, para o enquadramento como especial, por periculosidade da atividade.

5. O autor, para os períodos de 26/07/1991 a 10/01/1993 (CTPS - Evento 1-
OUT4-fl. 3) e de 04/08/1993 a 04/11/1994 (CTPS - Evento 1- OUT4-fl. 4 e PPP- Evento 1-
OUT5- fl. 4/6), apresentou CTPS e PPP, que registram a atividade de vigilante em empresas
de segurança patrimonial. É o que basta para comprovar a especialidade do labor com
presunção do uso de arma de fogo até 05/03/1997. Nada a alterar na sentença quanto a tais
períodos, portanto.

6. Porém, em relação ao período de 26/02/1980 a 16/01/1991, em que trabalhou
como vigilante na empresa VALE S.A. só exibiu cópia de sua CTPS (Evento 1- OUT4-fl. 3),
sem qualquer descrição de suas atividades. Não é possível apenas com base na CTPS
presumir o uso/porte de arma de fogo mesmo antes de 28/04/1995. Outrossim, não
haveria qualquer grau de dificuldade em obter junto à empresa Vale S/A, o PPP do período
com a descrição das atividades, considerando ser empresa de grande porte, que se encontra
ativa e que possui estabelecimento em atividade nesta cidade. O que, porém, não diligenciou
o autor. Com efeito, excluo da contagem como especial o período de 26/02/1980 a
16/01/1991, que deverá ser contado como comum, e portanto, não irá refletir na revisão
da RMI do benefício do autor.

7. Ressalvo que até mesmo recente decisão do STJ, na data de 24/05/2019, Pet
697, em que a Corte expressamente ratificou que a “atividade de vigilante como especial,
“com ou sem o uso de arma de fogo”, “mesmo após 5.3.1997”, estipulou a necessidade de
que, ao menos, seja comprovada a atividade nociva/perigosa, por meio da descrição das
atividades atestada em formulário próprio (PPP). Veja:

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.
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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.

8. Pontuo ainda que o julgado não ofende o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática
das normas regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais,
ou em ausência de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, ex vi dos art. 30, I, c/c art. 43, § 4º, da Lei nº 8.212/91 e art.
57, § 6º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de
trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98, que criou a
contribuição adicional.

9. Pelo exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
inominado do INSS, a fim de excluir da contagem como especial apenas o período de
26/02/1980 a 16/01/1991, para fins de revisão da RMI do benefício autoral de aposentadoria.
No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei
n.º 9.289/96) ou em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais
do ES. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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do código verificador 500000319237v6 e do código CRC 76fd7daf.
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RECURSO CÍVEL Nº 0000691-71.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELIO MARIA DE FREITAS (AUTOR)
ADVOGADO: CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: MAGNO PAGUNG ALVES
ADVOGADO: JOELMA GHISOLFI DELARMELINA

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que lhe condenou a averbar como especiais
períodos de labor compreendidos entre 8/3/1990 a 22/2/1991 (agentes químicos nocivos), e
de 20/6/1995 a 31/12/1995 e de 1º/2/1996 a “28/2/1997” e 1º/5/1997 a 13/5/2010, atividade
de vigilante armado. Aduz o INSS que a sentença de mérito merece reforma, uma vez que, é
imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo até
28/04/1995, o que não logrou o autor, e, após tal data, não é mais possível o enquadramento
como atividade especial, independentemente do uso de arma de fogo, para fins
previdenciários. Aduz ainda que o documento emitido pelo SINDICATO da categoria,
período de 20/06/1995 a fev/1997, constituído apenas em 2003, é apto a atestar a exposição a
agentes nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador
expedir o competente PPP, de modo que tal documentação não tem qualquer valor probatório.
Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

2. CÉLIO MARIA DE FREITAS não apresentou contrarrazões (decurso de
prazo – Evento 60).

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.

VOTO

3. A sentença impugnada reconheceu como especiais alguns períodos em que o
autor exerceu a atividade de vigilante em empresas se segurança patrimonial, com base no
Resumo de tempo de serviço do INSS (Evento 24- OUT 15- fl.20) e PPP (emitido pelo
sindicato da categoria – ora não impugnado pelo INSS- Evento 24- OUT15). Os períodos
especiais reconhecidos na sentença foram:

-20/6/1995 a 31/12/1995 e de 1º/2/1996 a “28/2/1997”: Vigilante – CTPS
ilegível (Evento 6– OUT4 -fl.6 e Evento 24- OUT 15- fl.20) – Veg Segurança Patrimonial
Ltda e Verner Segurança Patrimonial Ltda (PPP sindicato - Evento 24- OUT15 fl. 15);

-1º/5/1997 a 13/5/2010: Vigilante (vigilância armada)- CJF de Vigilância Ltda
PPP emitido pela empresa– Evento 24- OUT 15- fl.16/17).
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4. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo, logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o enquadramento como
especial, por periculosidade da atividade.

5. Após a vigência do Decreto 2.172/97, ainda é possível o reconhecimento da
periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por analogia a precedente
do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), reconheceu o
direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os dias atuais, por
periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer como
especial o tempo trabalhado na função de vigilante, porém, com prova do porte de arma de
fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso
de arma de fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida.

6. Destaco ainda recente decisão do STJ, na data de 24/05/2019, Pet 697, em
que a Corte expressamente ratificou que a “atividade de vigilante como especial, “com ou
sem o uso de arma de fogo”, “mesmo após 5.3.1997”, desde que devidamente comprovada a
exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente”, pode ser considerada especial para fins previdenciários. Veja:

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.

7. Para os períodos posteriores a 05/03/1997, sob a vigência do Decreto
2.172/97, a prova da “periculosidade” da atividade de vigilante depende de formulários
emitidos com as formalidades legais, em especial, da descrição das atividades exercidas (STJ
- Pet 697), fornecidas pela empresa empregadora.

8. Ocorre que, na CTPS juntada aos autos sequer é possível confirmar o cargo
de vigilante, ou mesmo o nome da empresa empregadora e se ela é realmente de segurança
patrimonial, nem mesmo na anotação à fl. 45 da CTPS (Evento25-OUT20—fl. 4). Aliás, o
lapso temporal, ou seja, a duração do vínculo, só foi possível aferir de acordo com o registro
feito pelo INSS no Resumo de Documentos Para Cálculo de tempo de Contribuição
(20/6/1995 a 31/12/1995 e de 1º/2/1996 a “28/2/1997 - Evento 24- OUT 15-fl.20), que não
coincide com o período declarado pelo Sindicato. Logo, não é possível o enquadramento
como especial. Quanto a este ponto específico, assim se manifestou o juiz sentenciante:

O autor, porém, apresentou PPP emitido pelo Sindicato da Categoria para o período de
“20/06/1995 a 30/04/1997” (Evento 24- OUT15 fl. 15).

O autor, porém, apresentou PPP emitido pelo Sindicato da Categoria para o período de
“20/06/1995 a 30/04/1997” (Evento 24- OUT15 fl. 15).

9. Todavia, o magistrado aceitou PPP emitido pelo Sindicato da Categoria para
o período de “20/06/1995 a 30/04/1997” (Evento 24- OUT15 fl. 15). Todavia, 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. Assim, os sindicatos não têm isenção para atestar as
condições de trabalho de seus associados, pois 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 não possui qualquer valor
probatório.
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10. Portanto, quanto ao período de 20/6/1995 a “30/04/1997”, cujo porte de
arma de fogo foi atestado por PPP emitido pelo Sindicato da Categoria, o mesmo deverá ser
contado como tempo comum, conforme entendimento da TNU e do STJ.

11. Mantenho, porém, a contagem como especial do período de 1º/5/1997 a
13/5/2010, em que o autor exerceu atividades de vigilância armada, na empresa CJF de
Vigilância Ltda, conforme comprova o mPPP emitido pela empresa– Evento 24- OUT 15-
fl.16/17.

12. Pelo exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
inominado do INSS, para excluir da contagem como especial os períodos de “20/6/1995 a
31/12/1995 e de 1º/2/1996 a “28/2/1997”. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do
INSS em custas, ou em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas
recursais. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000241458v5 e do código CRC c4191c6e.
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Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000180-26.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: HONORATO BEZERRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARTA LUZIA BENFICA (OAB ES007932)

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

RELATÓRIO

1. HONORATO BEZERRA interpôs recurso inominado em face de sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos do autor, ao condenar o INSS a averbar como especiais os períodos de
labor de 21/09/1983 a 31/03/1984 e de 01/07/1991 a 06/10/1992. Postula seja também
enquadrado como especial o período de 10/07/2010 a 30/07/2016, em que exerceu a atividade
de motorista de ambulância, exposto a agentes biológicos nocivos.

2. O INSS apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.

VOTO

3. PERÍODO DE 10/07/2010 a 30/07/2016 (MOTORISTA DE
AMBULÂNCIA):

- O PPP emitido pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Evento1
—INF1), registra que entre 14/07/2010 a 30/11/2015, o autor laborou como
“MOTORISTA”, setor “HOSPITAL DR JOAO DOS SANTOS NEVES”, e,
ficava exposto a “VÍRUS, BACILOS, BACTERIAS, ETC”, EPI não eficaz.
Suas atividades no período eram: “EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA
DE CARRO EXECUTIVO E AMBULÂNCIAS. TRANSFERENCIA DE
USUÁRIOS DE COMPLEXIDADE MAIOR PARA EXAMES OU PARA
TRATAMENTO EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALAR. PEGAR
PACIENTES NAS ENFERMARIAS E COLOCA-LOS NA AMBULÂNCIA E
VICE VERSA”. O PPP veio acompanhado do respectivo Laudo Técnico que
atesta a exposição habitual e permanente a riscos biológicos, com
reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau médio de 30%
(Evento1- INIC1- fl. 12) e LTCAT (fls. 17/19);

- O mesmo PPP registra que entre 01/12/2015 a 30/07/2016, na mesma
atividade de “MOTORISTA”, porém, setor “UNIDADE TRABALHO E
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-HJSN”, o autor ficava exposto a “VÍRUS,
BACILOS, BACTÉRIAS ETC”, sem EPI eficaz. Suas atividades são idênticas
àquelas do período anterior: “EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE
CARRO EXECUTIVO E AMBULÂNCIAS. TRANSFERENCIA DE
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USUÁRIOS DE COMPLEXIDADE MAIOR PARA EXAMES OU PARA
TRATAMENTO EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALAR. PEGAR
PACIENTES NAS ENFERMARIAS E COLOCA-LOS NA AMBULÂNCIA E
VICE VERSA”.

4. Em ambos os períodos acima, o PPP, acompanhado do respectivo laudo
técnico, atestam a exposição do autor, de modo habitual e permanente a riscos biológicos
como “VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS”, pela atividade de motorista de ambulância do
Hospital Joao Santos Neves, SEM USO DE EPI EFICAZ. Ressalvo que embora os setores
sejam diversos, mesmo no setor UNIDADE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS-HJSN, a verdade é que o trabalho do autor consistia em transportar pacientes de
“complexidade maior” para o HOSPITAL JOAO SANTOS NEVES. Com efeito, reconheço
como especial todo o período de 14/07/2010 a 30/07/2016, por exposição a agentes
biológicos insalubres, de modo habitual e permanente não ocasional nem intermitente,
com fulcro no item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº. 3.048/99 e, por semelhança a
trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.

5. Em conclusão, o reconhecimento como especiais dos períodos de 21/09/1983
a 31/03/1984 e de 01/07/1991 a 06/10/1992 (sentença), bem como de 14/07/2010 a
30/07/2016 (agentes biológicos), convertidos em tempo comum (1,40), gera um acréscimo de
03 anos 01 mês e 18 dias ao tempo de contribuição do autor. De acordo com a sentença, até a
DER (5/7/2016), o INSS computou 27 anos 11 meses e 27 dias (Ev-24). Ou seja, o autor
totalizava 31 anos 01 mês e 15 dias, o que é insuficiente para uma aposentadoria por tempo
de contribuição na DER. Veja-se:

Período:                                 Modo:                         Acréscimo:
21/09/1983 a 31/03/1984               especial (40%)                   0 a 2 m 16 d
01/07/1991 a 06/10/1992               especial (40%)                   0 a 6 m 2 d
14/07/2010 a 30/07/2016               especial (40%)                   2 a 5 m 0 d
                                                                                                 3 A 1 M 18 D

6. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR, a fim de condenar o INSS a averbar como especial, inclusive, o período de
14/07/2010 a 30/07/2016, com posterior conversão em tempo comum (1,40), para fins
previdenciários. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do autor em custas e em
honorários advocatícios, ex vi do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000287420v4 e do código CRC 04bdf3b1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0006425-50.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. ROGÉRIO ROSÁRIO LISBOA interpôs embargos de declaração em face
do acórdão da Turma Recursal, em que alega omissão, porquanto não
houve manifestação sobre a concessão de tutela de urgência.

02. Verificada a tempestividade do recurso e, presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração, e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo”. A parte autora faz jus à concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 2016, que se reverte em sustento próprio e de
sua família.

05. Posto isso, VOTO POR dar provimento aos Embargos de Declaração a fim
de CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, e determinar ao INSS a imediata
implementação do benefício postulado de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor
(NB 178.860.870-1 – DER E DIB em 19/11/2018- citação), em até 30 dias de sua intimação.
Os valores retroativos (parcelas vencidas desde a citação), após o trânsito em julgado serão
oportunamente pagos, por meio de RPV. Nada mais a alterar no voto.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318856v2 e do código CRC 15bbe363.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0027064-61.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: AILTON RODRIGUES TRINDADE (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA COSTA FAVALESSA (OAB ES021827)

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

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado (Evento 29) em face de sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que lhe condenou a averbar, como
tempo de trabalho especial, por exposição a eletricidade superior a 250 volts, o labor exercido
pelo autor nos períodos de 03/12/1979 a 22/04/1980, 01/03/1981 a 14/05/1982, 18/02/1985 a
22/07/1985, 24/08/1989 a 04/10/1991, 01/07/1992 a 03/06/1993, 01/12/1994 a 22/07/1996 e
22/07/1997 a 10/12/1997 (1,40). Aduz o INSS em suas razões ser indevido o reconhecimento
de período especial por exposição a eletricidade após 06.03.1997, pois o Decreto 2.172/97,
excluiu tal agente do rol dos agentes nocivos, o que foi mantido pelo Decreto 3.048/99, não
podendo o estado juiz se avocar como legislador positivo, sob pena de violação aos preceitos
constitucionais da separação dos poderes, além de inexistir fonte de custeio para referido
beneficio pelas empresas (eletricidade). Suscita ainda o uso de EPI eficaz. Requer a reforma
da sentença para que seja decretada a IMPROCEDÊNCIA em relação ao período posterior a
05/03/97.

2. AILTON RODRIGUES TRINDADE não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado do INSS.

VOTO

3. O único período impugnado da sentença pelo INSS é de 22/07/1997 a
10/12/1997 (eletricidade acima de 250 volts – EV.1- OUT15- fl. 13 - PPP). Pois bem. A partir
de 06 de março de 1997, com a entrada em vigor do Decreto nº 2.172/97, excluiu-se o agente
“eletricidade”, como nocivo, para fins previdenciários. Mas, o STJ, na modalidade prevista ao
regime de recursos repetitivos, definiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas
normas regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do
trabalho ainda ser reconhecido em outras atividades, desde que permanentes, não ocasionais
nem intermitentes, inclusive após o Decreto 2.172/97 (REsp 1.306.113, Rel. MINISTRO
HERMAN BENJAMIN, DJe 07/03/2013). Ou seja, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no
sentido de que o rol de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas é
exemplificativo, pelo que, a mera ausência do enquadramento da atividade desempenhada
não inviabiliza a sua consideração para fins de concessão de aposentadoria, podendo ser
reconhecida como especial, desde que por meio de comprovação idônea que constate a
atividade insalubre, com potencial risco à integridade física, incluídas aí as atividades
perigosas ou penosas.
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4. A TNU, em interpretação à decisão do STJ (REsp 1.306.113), assentou que
“o que se extrai do acórdão do STJ é que, não obstante a ausência de previsão
constitucional da periculosidade como ensejadora da contagem de tempo de serviço
especial no regime geral de previdência após 5/7/2005, data da promulgação da Emenda
47/05, é possível essa contagem pelo risco, desde que haja sua previsão expressa na
legislação infraconstitucional”, esclarece o relator do pedido (Processo 5013630-
18.2012.4.04.7001), juiz federal Gláucio Maciel. Igualmente é esse o entendimento da TNU
no PEDILEF 500006938220134047116, Relator Mauro Luiz Campbell Marques, de
21/09/2017.

5. Outrossim, a Constituição Federal conferiu ao Poder Judiciário a função
precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando
estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. A discussão acerca da
implementação dos requisitos para a aposentadoria do segurado da previdência social, bem
como a análise das questões acerca do enquadramento da atividade exercida está restrita à
interpretação da legislação infraconstitucional e ao reexame dos fatos e provas que compõem
a lide. Assim, é plausível, em face do ordenamento constitucional brasileiro, o
reconhecimento da admissibilidade das leis interpretativas, que configuram instrumento
juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação autêntica. “As leis
interpretativas – desde que reconhecida a sua existência em nosso sistema de direito positivo
– não traduzem usurpação das atribuições institucionais do Judiciário e, em consequência,
não ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do poder. Mesmo as leis
interpretativas expõem-se ao exame e à interpretação dos juízes e tribunais. Não se revelam,
assim, espécies normativas imunes ao controle jurisdicional” [ADI 605 MC, rel. min. Celso
de Mello, j. 23-10-1991, P, DJ de 5-3-1993; RE 566.621, rel. min. Ellen Gracie, j. 4-8-2011,
P, DJE de 11-10-2011]. Não bastasse, compete ao Judiciário, no conflito de interesses, fazer
valer a vontade concreta da lei. Para isso, há de interpretar a lei ou a Constituição, sem que
isso implique ofensa ao princípio da independência e harmonia dos Poderes. [AI 410.096
AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 14-4-2015, 1ª T, DJE de 6-5-2015.].

6. Ressalvo que o julgado não ofende o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática
das normas regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais,
ou em ausência de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, ex vi dos art. 30, I, c/c art. 43, § 4º, da Lei nº 8.212/91 e art.
57, § 6º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de
trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98, que criou a
contribuição adicional. A sentença se mantém por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
nº 9.099/95).

7. Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000289393v2 e do código CRC d9bfbce5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000287-70.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILSON LUIZ DA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, que julgou procedentes os pedidos do autor, e,
condenou-lhe a implantar o benefício de aposentadoria especial com DIB em 03/11/2016
(data do pedido revisional), considerando como especial o período de 19/07/1984 a
30/09/2010 (coveiro), com conversão do atual benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição em aposentadoria especial.

2. Aduz o INSS carência de ação, pois o PPP só foi emitido em 2016, enquanto
a DER do benefício do autor é de 2010, assim, o INSS não teve oportunidade de conhecer dos
elementos e sequer pode decidir sobre a questão. NÃO houve oposição do INSS à pretensão
processual da Parte Autora em período ANTERIOR à data do ajuizamento da Ação/data da
citação. NÃO configurada a RESISTÊNCIA da Autarquia, caracteriza-se a falta de interesse
processual, bem como afronta ao princípio do prévio requerimento administrativo em
demandas previdenciárias. No mérito, aduz que o juízo considerou a incidência de agentes
biológicos pela simples atividade desempenhada de coveiro, porém, pela descrição das
atividades, não há habitualidade e permanência ao agente nocivo. A atividade, por si só, não
pressupõe o contato direito e efetivo com os agentes biológicos nos termos previstos nos
decretos previdenciários. Postula a reforma da sentença, julgando IMPROCEDENTES “in
totum” os pedidos formulados na Petição Inicial, com a restituição de valores recebidos pelo
segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do
STJ no REsp 1.384.418/SC.

3. WILSON LUIZ DA CONCEIÇÃO apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

VOTO

4. Ausência de requerimento administrativo. Ao contrário do que afirma o
INSS, O autor formulou requerimento administrativo de revisão em 03/11/2016, devidamente
instruído com o PPP que ensejou o reconhecimento da atividade especial na sentença (Ev.1 -
PROCADM7- fls. 36/43), tendo a sentença prolatada concedido a revisão com efeitos
financeiros somente a partir do pedido de revisão (03/06/2016). Além disso, o INSS
contestou no mérito o pedido de enquadramento como especial do período de 19/07/1984 a
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30/09/2010. Logo, não há que se falar que não houve prévio requerimento administrativo, ou
falta de interesse de agir do autor, com vistas à extinção do processo por falta de interesse de
agir. Nada a prover.

5. Período de 19/07/1984 a 30/09/2010. O PPP emitido em out/2016, pelo
Município de Colatina/ES (Ev.1 - PROCADM7- fls. 42/43), registra que o autor laborou
como “Téc. Manutenção e Reparos”, setor “cemitérios municipais” e, para tanto, ficava
exposto a “vírus, bactérias, fungos, protozoários e bacilos”, decorrente de atividades como “
...abrir túmulos do tipo gaveta e outros similares; recolher restos mortais sepultados a (sic)
mais de cinco anos, com o objetivo de abertura de novas vagas; realizar sepultamentos;
realizar exumação de corpos, quando de ordem judicial; ...” O PPP ainda registrou que o
EPI não era eficaz.

6. O Decreto nº 3.048/99, alínea “d”, do item 3.0.1 do Anexo IV, prevê como
especial “o trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais
deteriorados”. Trata-se de material orgânico em decomposição, que causa grave risco à
saúde, logo, perfeitamente cabível seja utilizado o enquadramento do Decreto nº 2.172/97 ou
do Decreto nº 3.048/99 para as atividades exercidas, inclusive antes de sua vigência. Nesse
sentido:

TRF 2- 00212322720154029999 APELREEX - Relator(a) MARCELLO FERREIRA DE
SOUZA GRANADO 2ª TURMA ESPECIALIZADA Data da publicação 18/06/2018

Ementa: PROVCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA.
TEMPO ESPECIAL. COVEIRO. AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. TAXA JUDICIÁRIA INDEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL. I. A aposentadoria especial é devida àqueles segurados que tenham
trabalhado em condições especiais prejudiciais à sua saúde e integridade física durante
quinze, vinte ou vinte e cinco anos, fazendo-se necessária para a conversão de tempo de
serviço prestado em atividades sujeitas à aposentadoria especial a comprovação da exposição
aos agentes nocivos em jornada integral e o efetivo desempenho da atividade especial de
forma habitual e permanente, não ocasional ou intermitente. II. Comprovado o exercício de
atividades nocivas no exercício da atividade de coveiro durante o período de 01/06/2000 até a
presente data, deve ser determinada a conversão de todo o período para fins de aposentadoria.
III. "O serviço de limpeza dos resíduos provenientes das visitas da população ao cemitério
não altera o enquadramento previsto na legislação para a atividade. Com efeito, entre as
atribuições de coveiro a que se afigura mais danosa a sua saúde é a de exumação de corpos,
cuja insalubridade é classificada pela NR 15. anexo 14, como sendo de grau medio ". (TRT-
19 - RO: 12540200900119004 AL 12540.2009.001.19.00-4. Relator: Pedro Inacio, Data de
Publicação: 15/12/2010). IV. "...os Decretos 53 831/64, 83.080/79 e 2.172/97, quanto o
atualmente em vigor, Decreto n° 3.048/99, estabelecem, quanto ao fator determinante da
conversão do tempo de serviço, a presença do agente nocivo no meio ambiente de trabalho.
E ainda que, este último, em seu art 68, reconhece a atividade de COVEIRO como atividade
especial, tendo em vista o contato com microorganismos, parasitas infecciosos e suas
toxinas, além da coleta e industrialização do lixo, e trabalho de exumação de corpos
conforme o anexo IV, 3.0.1, letras "d" e "g" do referido decreto." (TRF-2 - REEX:
201051018053790, Relator: Des. Federal ABEL GOMES, PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 16/04/2012). V. Constatado, através de consulta ao
Sistema CNIS, que o vínculo laboral do autor se mantém até os dias atuais, com lançamento
de percepção de remuneração até 02/2018, deve ser, de imediato, implantada a aposentadoria,
com início a partir da data do implemento dos requisitos para o melhor benefício, como
determinado no julgado. VI. Verificado que o percentual fixado para o pagamento da verba
honorária, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), está em consonância com o disposto

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 10



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 31/707

5000287-70.2018.4.02.5005 500000295766 .V3 JES10344© JES7044

no 1 artigo 20 do CPC/1973, deve ser mantida a condenação. VII. As parcelas em atraso
devem ser corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora pelos índices da caderneta de
poupança, conforme entendimento do STF no RE nº 870.947/SE, de relatoria do Ministro LUIZ
FUX, julgado em 20/09/2017, observado o Enunciado 56 da Súmula deste Tribunal Regional
da 2ª Região. VIII. O inciso X do artigo 10, da Lei do Estado do Estado do Rio de Janeiro nº
3.350-99, estabelece que a taxa judiciária é equiparada às custas judiciais, beneficiando-se
assim a autarquia da mesma isenção, devendo ser provido o recurso e a remessa necessária,
nesta parte, para afastar a condenação ao pagamento da taxa judiciária. IX. Remessa Oficial
e Apelação a que se dá parcial provimento.

 

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO COM CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL DE LABOR. ATIVIDADES
DE "SERVENTE" E "COVEIRO" PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.
ENQUADRAMENTO NOS ITENS DOS ANEXOS AOS DECRETOS 53.831/1964,
83.080/1979 E 3.048/1999. ANOTAÇÃO DE GFIP 4 NO PPP. USO DE EPI QUE NÃO
DESCARACTERIZA A ESPECIALIDADE DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
APLICAÇÃO DO §11 DO ART 85 DO NCPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS
NA ORIGEM EM 1% A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. - Comprovação por laudos
técnicos, devidamente preenchidos e assinados por engenheiros de segurança do trabalho (e-
fls. 237/238 e 239/253), que corroboram as informações constantes do PPP de e-fls. 257/259,
quanto à exposição do autor/apelado a agentes nocivos, durante os períodos em que
trabalhou nas atividades de "servente" (01/09/1982 a 31/05/1987) e de "coveiro"
(31/03/1988 a 25/08/2006) para a Santa Casa de Misericórdia, atendendo ao disposto nos
itens 1.3.0 do Anexo ao Decreto nº 53.831/1964; 1.3.0 do Anexo I ao Decreto nº 83.080/1979
e 3.0.1, "d", Anexo IV ao Decreto no 3.048/1999. - Anotação do Código GFIP 4 no campo
13.7 do PPP de fls. 257/259, o qual indica a exposição do trabalhador a agentes nocivos
declinados em anexo de Decreto Regulamentador que possibilita a concessão de
Aposentadoria Especial após 25 anos de atividade. - Conversão do tempo especial de trabalho
do autor/apelado nos períodos de 01/09/1982 a 31/05/1987 e de 31/03/1988 a 25/08/2006,
pelo fator 1,4, conforme disposto no art. 70 do Decreto nº 3.048/99, somando-se a tais
períodos o tempo de labor incontroverso (21/05/1979 a 12/11/1979, 23/01/1980 a 09/02/1981),
conferindo tempo total de 35 anos e 10 dias de tempo de contribuição total até a DER,
conforme tabela constante da sentença (e-fl. 281). - Confirmado o direito postulado à
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do disposto no §7º do art.
201 da Constituição Federal e nos arts. 52 e 53 da Lei nº 8.213/91. - Recurso desprovido. -
Fixação de honorários recursais. TRF 2- AC – 01092082220154025101 Relator(a) MESSOD
AZULAY NETO TRIBUNAL - 2ª TURMA ESPECIALIZADA Data da publicação: 01/08/2017

7. Outrossim, para que se configure o “trabalho permanente e habitualmente
prestado em atividades sujeitas a condições especiais”, basta que o trabalhador, para exercer
todas ou algumas de suas atribuições, fique obrigado a se expor a local sujeito a risco à sua
saúde ou integridade física. A exposição a agentes nocivos deve fazer parte da rotina da
atividade profissional, ainda que não perdure toda a jornada de trabalho, como ocorre na
hipótese. O tempo de exposição não é determinante para a configuração da nocividade do
ambiente de trabalho. Nesse sentido, o Decreto nº 4.882/2003 modificou a redação do art. 65
do Decreto nº 3.084/99, conceituando o trabalho permanente sem fazer qualquer menção à
duração da exposição aos agentes nocivos à saúde: “Art. 65. Considera-se trabalho
permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem
intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao
agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.” Com
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efeito, em se tratando de exposição a agentes biológicos, o risco de contaminação independe
do tempo de exposição. Ainda que se cogite que algumas atribuições desempenhadas pelo
autor não gerassem exposição potencial a microorganismos, o risco de contaminação deve ser
considerado permanente por ser indissociável da prestação do serviço. Com efeito, mantenho
como especial o período reconhecidos na sentença de 19/07/1984 a 30/09/2010, para fins de
concessão de aposentadoria especial ao autor (art. 46 da lei nº 9099/95).

8. Em consulta ao CNIS do autor confirmei que o benefício de aposentadoria
especial encontra-se ativo, com DIB em 03/11/2016. Porém, não há informação de quando
efetivamente o INSS deu cumprimento à tutela antecipada deferida em sentença. De qualquer
forma, eventual execução da pena de multa diária de R$ 50,00 (Evento 36), pelo
descumprimento de medida antecipatória deferida em sentença, deverá ser avaliada por
ocasião da execução do julgado, no juízo de origem.

9. Pelo exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso do INSS. Sentença
mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96).
Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
remetam-se os autos ao juizo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000295766v3 e do código CRC 283c2649.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001716-81.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA EMILIA DOS SANTOS PONTES (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CARDOSO SORAES BASTOS (OAB ES010324)

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

RELATÓRIO

01.       MARIA EMILIA DOS SANTOS PONTES interpôs recurso inominado
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do
Itapemirim/ES, que julgou improcedentes seus pedidos. A recorrente, em suas razões, alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa, pois não se lhe oportunizou a realização de prova
pericial técnica. No mérito, aduz que faz jus à aposentadoria especial, porquanto exerceu a
atividade insalubre de auxiliar de limpeza, na Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes.
Pugna pela reforma da sentença, sendo acolhida a preliminar arguida, e caso não seja o
entendimento de Vossas Excelências, requer-se a procedência do pedido. julgando-se
procedentes seus pedidos.

03.       Contrarrazões do INSS, em que pede a manutenção da sentença.

04.       É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso e
passo à análise do seu mérito.

VOTO

05.       Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa diante da não
realização de perícia técnica judicial. Cabe à autora demonstrar fato constitutivo do seu
direito, ex vi do art. 373, I, do CPC, que in casu, dá-se por meio de lauto técnico ou PPP
emitido pela empresa. O pedido de prova pericial, em pretensão de aposentadoria especial é
excepcional, devendo haver elementos que justifiquem a sua produção, pois é suficiente o
formulário previdenciário (PPP – § 1º, art. 58 da Lei nº 8.213/91), considerando que esse já é
baseado em laudos técnicos periciais, realizados por peritos, no ambiente de trabalho, que
descreve as atividades exercidas, os fatores de exposição de agressividade e a jornada de
trabalho do segurado. Nada a prover, portanto.

06.       Quanto ao mérito, registro que o exercício da atividade de auxiliar de
serviço de limpeza e conservação, junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de
Marataízes (PPP –Evento 10- PROCADM2), no período de 01/02/2001 a 17/01/2018 (DER),
a autora ficava exposta a “álcalis cáusticos” (produtos domissanitários), que nada mais são
do que material de limpeza. O PPP ainda atestou o uso de EPI eficaz para o agente Álcalis
Cáusticos”.
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07.       Portanto, o PPP emitido pela empregadora, não demonstra a exposição a
qualquer agente insalubre, a ponto de justificar a contagem como especial do período.
Outrossim, a sentença bem pontuou que a exposição a álcalis cáusticos que autoriza o
enquadramento como especial é apenas quando a atividade exercida estiver relacionada
diretamente à situação prevista na Norma Regulamentar nº 15, NR-15 da Portaria nº 3.214/78
do Ministério do Trabalho, qual seja, a "fabricação e manuseio de álcalis cáusticos", que não
é a hipótese dos autos. Produtos de limpeza utilizados na limpeza de vias públicas e de
ambientes públicos, como saponáceos, detergentes e desinfetantes, de uso doméstico, que
contenham concentração reduzida de substâncias químicas (álcalis cáusticos), destinadas à
remoção dos resíduos, não oferece risco à saúde do trabalhador, razão porque não
asseguram o direito ao adicional de insalubridade. Ressalvo, ademais, que o próprio PPP,
atestou o uso de EPI eficaz, a afastar a possibilidade de reconhecimento como especial do
período.

08.       Mais, por amor ao debate, ressalvo que nem mesmo serviços de coleta
de resíduos de áreas públicas, mediante varrição e acondicionamento do lixo para que seja
coletado e encaminhado para o aterro sanitário, implica atividade especial. Pois, “atividades
de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não implicam,
necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos (vírus, bactérias)
e, portanto, não é passível de serem reconhecidas como tempo especial, porque nem todo
resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de causar danos à saúde
desses trabalhadores. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n° 2.172/97 à coleta de
lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias públicas (varredores de ruas), mas aos
que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões), manuseando de forma direta
esses resíduos e expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a risco de
contaminação.” (2ª TR-SC. RCI 2008.72.55.009575-0, Segunda Turma Recursal de SC,
Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009).

09.       Portanto, Voto por negar provimento ao recurso inominado da autora.
Sentença de improcedência mantida. Condeno a parte autora em custas e em honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa em
razão da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos
eletrônicos pra a vara de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310610v3 e do código CRC 43be0ff7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 11



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 35/707

5010300-43.2018.4.02.5001 500000321065 .V3 JES10344© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5010300-43.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ SPANHOL (AUTOR)
ADVOGADO: YARA CAMPOS CHAMBELA (OAB ES019419)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos do
autor, ao condenar o INSS a averbar como especiais períodos de labor de 05/01/1990 a
28/04/1995 e de 24/05/1997 a 10/07/2017 (Vigilante), bem como concedeu o benefício de
aposentadoria especial ao autor desde a DER-10/11/2017. Aduz o INSS que a sentença de
mérito merece reforma, uma vez que, é imprescindível a comprovação da periculosidade,
com prova de porte de arma de fogo mesmo até 28/04/1995, o que não logrou o autor, e, após
tal data, não é mais possível o enquadramento como atividade especial, independentemente
do uso de arma de fogo, para fins previdenciários. Aduz ainda que os documentos emitidos
pelo SINDICATO da categoria não são aptos a atestar a exposição a agentes nocivos ou
mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador expedir o
competente PPP, de modo que tal documentação não tem qualquer valor probatório. Aduz
ainda que o acolhimento da pretensão importa em a ofensa ao artigo 201, §1º (seja porque a
norma constitucional não previu a periculosidade necessariamente como tempo especial ou,
então, porque a periculosidade não expõe o trabalhador a uma perda acentuada de capacidade
laboral pelo exercício continuado da atividade definida como perigosa; apenas dando ensejo a
um maior risco de ocorrência de acidente laboral, que pode ou não vir a se efetivar), aos
artigos 195, §5º e 201, caput (custeio da atividade especial – violação aos princípios do
equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio, por determinar o pagamento de
um benefício para o qual não há previsão legal), ao art. 5º, XXXVI (violação de normas de
direito intertemporal – inaplicabilidade de leis e respectivos decretos regulamentadores
anteriores à Lei 9.528/97 e ao Decreto nº 2.172/97 a partir da vigência destes), e ao art. 2º
(separação dos poderes – atuação do magistrado como legislador positivo, haja vista a criação
pelo Poder Judiciário de uma obrigação de pagar uma aposentadoria especial apesar do
exercício contínuo de atividades perigosas não resultar em nenhum impacto objetivo à saúde
ou à integridade física Pugna pela reforma da sentença, para excluir os períodos considerados
especiais pela sentença, com a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de
tutela antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp
1.384.418/SC. do segurado, pressuposto fundamental à especialidade do labor) todos da
Constituição Federal.

2. JOSE LUIZ SPANHOL apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.
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VOTO

3. A sentença impugnada reconheceu como especiais os períodos em que o
autor exerceu a atividade de vigilante em empresas se segurança patrimonial, com uso de
arma de fogo, com base em CTPS e em PPP. Os períodos especiais reconhecidos na sentença
são:

-05/01/1990 a 27/04/1995: Vigilante na empresa SEG Serviços Especiais de Vigilância Ltda
(CTPS - Evento 17- PROCADM1- fl.12);

-24/05/1997 a 10/07/2017 (data emissão PPP): Vigilante na empresa VISEL Vigilância Ltda
(PPP emitido pela empresa empregadora - Evento 17- PROCADM1- fls.35/3 – item
14.2:“Portava arma de fogo durante a jornada de trabalho de modo habitual e
permanente”).

 

4. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto
53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a
comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o
enquadramento como especial, por periculosidade da atividade.

5. Após a vigência do Decreto 2.172/97, ainda é possível o reconhecimento da
periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por analogia a precedente
do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), reconheceu o
direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os dias atuais, por
periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer como
especial o tempo trabalhado na função de vigilante, porém, com prova do porte de arma de
fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso
de arma de fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida.

6. Destaco ainda recente decisão do STJ, na data de 24/05/2019, Pet 697, em
que a Corte expressamente ratificou que a “atividade de vigilante como especial, “com ou
sem o uso de arma de fogo”, “mesmo após 5.3.1997”, desde que devidamente comprovada a
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exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente”, o que se apura com a descrição das atividades atestada em formulário próprio.
Veja:

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
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.

7. Então, para os períodos posteriores a 05/03/1997, sob a vigência do Decreto
2.172/97, a prova da “periculosidade” da atividade de vigilante depende de formulários
emitidos com as formalidades legais, em especial, da descrição das atividades exercidas
(STJ - Pet 697), fornecidas pela empresa empregadora.

8. Na hipótese, o autor, para os períodos até 05/03/1997, apresentou cópia de
sua CTPS, que registra o cargo de “vigilante”, em empresas de segurança e transporte de
valores. É o que basta para presumir o uso de arma de fogo, e enquadrar o período como
especial até 05/03/1997. E, a contar de 24/05/1997 até 10/07/2017 (PPP emitido pela
empresa – que registra o uso de arma de fogo). Restou devidamente comprovado o uso de
arma de fogo na atividade de vigilante por documento idôneo após 05/03/1997. Com efeito,
irrelevante a impugnação do INSS quanto aos PPP’s emitidos pelo sindicato da categoria, que
não serviram de base para o reconhecimento de nenhum período ora analisado. Nada a
alterar na sentença, portanto.
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9. Ressalvo ainda que o julgado não ofende o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática
das normas regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais,
ou em ausência de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, ex vi dos art. 30, I, c/c art. 43, § 4º, da Lei nº 8.212/91 e art.
57, § 6º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de
trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98, que criou a
contribuição adicional.

10. Pelo exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do
INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321065v3 e do código CRC 7689e55e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002513-60.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO JOSE DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: WILSON EUSTAQUIO CASTRO (OAB ES007082)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos do autor, ao condenar o INSS a averbar como especiais períodos de labor de
22/6/1989 a 21/11/1992, 5/5/1995 a 5/3/1997 e 27/6/1997 a 9/10/2017 (Vigilante), bem como
conceder o benefício de aposentadoria especial ao autor na DER 01/12/2017. Aduz o INSS
que a sentença de mérito merece reforma, uma vez que, é imprescindível a comprovação da
periculosidade, com prova de porte de arma de fogo até 28/04/1995, o que não logrou o autor
por meio de sua CTPS, e, após tal data, o exercício da atividade de guarda/vigilante,
independentemente do uso de arma de fogo, DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a
contagem em condições especiais, passando a ser considerado somente os agentes
classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, não há nenhum item relativo a
periculosidade, e, a interpretação dada pelo Judiciário quanto à periculosidade após
05/03/1997, para fins de aposentadoria especial, fere a independência entre os Poderes além
de violar o Princípio do Custeio. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos do autor, e, a restituição de valores recebidos pelo segurado por
força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp
1.384.418/SC.

2. PEDRO JOSE DA SILVA apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.

VOTO

3. A sentença impugnada reconheceu como especiais os períodos em que o
autor exerceu a atividade de vigilante em empresas se segurança patrimonial, com presunção
uso de arma de fogo, com base em CTPS e, em PPP. Os períodos especiais reconhecidos na
sentença são:

-22/6/1989 a 21/11/1992: Vigilante na empresa Sentinela Serviços de Guarda e Vigilância
Ltda. (CTPS - Evento 12- PROCADM1- fl. 11);

- 5/5/1995 a “5/3/1997”: Vigilante na empresa Vitória Vigilância Ltda (CTPS - Evento 12-
PROCADM1- fl. 11);
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- 27/6/1997 a 9/10/2017: Vigilante na empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda. (PPP
emitido em 09/10/2017, pela empresa – Evento1 –OUT2 – fls. 17/18– "Portava arma de fogo
durante a jornada de trabalho de modo habitual e permanente").

4. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto
53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a
comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o
enquadramento como especial, por periculosidade da atividade.

5. Após a vigência do Decreto 2.172/97, ainda é possível o reconhecimento da
periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por analogia a precedente
do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), reconheceu o
direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os dias atuais, por
periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer como
especial o tempo trabalhado na função de vigilante, porém, com prova do porte de arma de
fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso
de arma de fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida.

6. Destaco ainda recente decisão do STJ, na data de 24/05/2019, Pet 697, em
que a Corte expressamente ratificou que a “atividade de vigilante como especial, “com ou
sem o uso de arma de fogo”, “mesmo após 5.3.1997”, desde que devidamente comprovada a
exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente”, o que se apura com a descrição das atividades atestada em formulário próprio.
Veja:

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
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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.

7. Então, para os períodos posteriores a 05/03/1997, sob a vigência do Decreto
2.172/97, a prova da “periculosidade” da atividade de vigilante depende de formulários
emitidos com as formalidades legais, em especial, da descrição das atividades exercidas (STJ
- Pet 697), fornecidas pela empresa empregadora. E, segundo o entendimento da Corte é
baseado no fato de a atividade de vigilância envolver a responsabilidade coibir roubos e
proteger o patrimônio alheio como múnus da atividade, o que inequivocamente acarreta risco
acentuado de vida ao trabalhador.

8. Em conclusão, o autor, para os períodos até 05/03/1997, apresentou cópia de
sua CTPS, que registra o cargo de “vigilante”, em empresas de segurança e transporte de
valores. É o que basta ao enquadramento como especial até 05/03/1997. E, para os períodos
posteriores, apresentou formulário PPP emitido pela empresa empregadora, que atesta o uso
de arma de fogo no desempenho das atividades. Portanto, mantenho os enquadramentos
especiais reconhecidos em sentença (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Ressalvo que o julgado não ofende o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática
das normas regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais,
ou em ausência de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, ex vi dos art. 30, I, c/c art. 43, § 4º, da Lei nº 8.212/91 e art.
57, § 6º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de
trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98, que criou a
contribuição adicional.

10. Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
do INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000294974v2 e do código CRC 6d3b6f4d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0015236-08.2016.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL MESSIAS DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: NIVALDA ZANOTTI (OAB ES006507)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Federal de Colatina/ES, que JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral
para condenar o INSS a conceder o benefício da aposentadoria especial desde a DER-
09/12/2014, observada a prescrição, mediante reconhecimento como de atividade especial os
interregnos de 16/07/1987 a 31/12/1990 e de 01/01/1991 a 09/12/2014 (DER). Aduz o INSS
que: i) entre 16/07/1987 a 31/12/1990, o autor trabalhou exposto a luz solar - fonte natural
(radiação não ionizante), o que não autoriza o enquadramento como atividade especial, por
não ser capaz de gerar nocividade (TNU no Pedilef 05030150920154058312); ii) a exposição
aos agentes biológicos, por expressa determinação legal deve ser habitual, permanente e
obrigatória, e apenas as profissões cuja característica seja lidar diretamente com portadores de
doenças infectocontagiosas ou materiais se encontram em uma situação de risco diferenciada,
o que não é o caso do autor; iii) a utilização de EPI eficaz também é circunstância que impede
o enquadramento pretendido na inicial. Requer a reforma da Sentença, julgando
IMPROCEDENTES “in totum” os pedidos formulados na Petição Inicial, com a restituição
dos valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada,
consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

02. MANOEL MESSIAS DE JESUS apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

03. É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço do recurso e
passo ao exame dos seus fundamentos.

VOTO

04. PERÍODOS DE 16/07/1987 a 31/12/1990 e de 01/01/1991 ATÉ A
DER(09/12/2014):

-16/07/1987 a 31/12/1990 (RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE): O PPP emitido pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (Evento1- OUT6), registra que o autor, no cargo
de servidor público, setor obras, cujas atividades incluíam a de calceteiro (executar serviços
em obras de pavimentação de vias públicas; calçamento de blocos ou paralelepípedos; meio
fio etc), ficava exposto a radiações não ionizantes (luz solar), dentre outros (que não
autorizam o reconhecimento como especial da atividade como álcalis cáusticos, ruído não
medido e poeiras), sem EPI eficaz.
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-01/01/1991 ATÉ A DER (RADIÇÃO NÃO IONIZANTE E AGENTES BIOLOGICOS): O
mesmo O PPP emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (Evento1- OUT6),
registra que o autor, no cargo de servidor público, setor Administração (SANEAR), cujas
atividades incluíam a varrição, coleta e destinação de lixo urbano em vias e logradouros
públicos, ficava exposto a radiações não ionizantes (luz solar), e agentes biológicos (de
forma habitual e permanente não ocasional nem intermitente), sem EPI eficaz.

05. Em relação à radiação, na vigência do Decreto nº 53.831/64, não havia
distinção entre a radiação ionizante e a radiação não ionizante, como agente nocivo à saúde
do trabalhador. O item 1.1.4, enumerava a RADIAÇÃO advinda de “Operações em locais
com radiações capazes de serem nocivas à saúde - infra-vermelho, ultra-violeta, raios X,
rádium e substâncias radiativas”, relativa a “Trabalhos expostos a radiações para fins
industriais, diagnósticos e terapéuticos - Operadores de raio X, de rádium e substâncias
radiativas, soldadores com arco elétrico e com oxiacetilênio, aeroviários de manutenção de
aeronaves e motores, turbo-hélices e outros”, como insalubre, para fins de concessão de
aposentadoria especial aos 25 anos. Somente o Decreto nº 83.080/79 passou a restringir o
fator nocivo apenas à radiação ionizante. Contudo, o art. 292, do Decreto nº 611, de
21/07/92, que regulamentou os Benefícios da Previdência Social, inclusive, estabeleceu que,
para efeito de concessão de aposentadoria especial, até a promulgação da lei que dispusesse
sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física, fossem considerados os Anexos
I e II do Decreto nº 83.080/79 e o Anexo do Decreto nº 53.831/64, os quais, portanto,
vigoraram até 05.03.97, data da edição do Decreto nº 2172, que instituiu o novo regulamento
dos Benefícios da Previdência Social. Os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, por sua vez,
indicam apenas a radiação ionizante como fator nocivo à saúde ou à integridade física do
obreiro. Em que pese a ausência de previsão expressa nos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, a
jurisprudência consolidada é no sentido de que o rol de agentes nocivos previsto em tais
regulamentos é exemplificativo, e, se demonstrada por prova técnica que há efetiva exposição
a outros agentes nocivos ali não previstos expressamente, que se mostrem prejudicais à saúde
ou à integridade física do trabalhador, é possível o reconhecimento da atividade especial,
inclusive radiação não ionizante (TNU no Processo nº 5000416-66.2013.4.04.7213/SC).
Portanto, mantenho o enquadramento como especial do período de 16/07/1987 a
05/03/1997, por exposição a radiação não ionizante, nos termos da sentença.

06. A contar de 06/03/1997 até a DER o magistrado sentenciante reconheceu o
exercício de atividade especial desempenhada pelo autor, em razão de trabalhos com contato
rotineiro com agentes biológicos, decorrentes do trabalho “na varrição de vias públicas e
auxiliava na coleta e destinação de lixo urbano”, sem “informação sobre o fornecimento de
EPI para o trabalhador”. A coleta e destinação de lixo urbano submete o trabalhador em
situação de risco, especialmente quando não protegido devidamente com equipamentos de
proteção, ex vi do código 3.0.1 do Anexo IV, letra “g” (coleta e industrialização do lixo), do
Decreto nº 3.048/99.

07. Para que se configure o “trabalho permanente e habitualmente prestado em
atividades sujeitas a condições especiais”, basta que o trabalhador, para exercer todas ou
algumas de suas atribuições, fique obrigado a se expor a local sujeito a risco à sua saúde ou
integridade física. A exposição a agentes nocivos deve fazer parte da rotina da atividade
profissional, ainda que não perdure toda a jornada de trabalho. O tempo de exposição não é
determinante para a configuração da nocividade do ambiente de trabalho. Nesse sentido, o
Decreto nº 4.882/2003 modificou a redação do art. 65 do Decreto nº 3.084/99, conceituando o
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trabalho permanente sem fazer qualquer menção à duração da exposição aos agentes nocivos
à saúde: “Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que
é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem
ou da prestação do serviço.” Com efeito, em se tratando de exposição a agentes biológicos, o
risco de contaminação independe do tempo de exposição. Ainda que se cogite que algumas
atribuições desempenhadas pelo autor não gerassem exposição potencial a microorganismos,
o risco de contaminação deve ser considerado permanente por ser indissociável da prestação
do serviço: “coleta e destinação de lixo urbano” (PPP- Ev.1-OUT6).

08. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do
INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000326841v4 e do código CRC 5d5ac01e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0036524-28.2017.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SEBASTIAO ROGERIO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

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

RELATÓRIO

SEBASTIÃO ROGERIO interpôs recurso inominado (PET1), em face de
sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Federal de Colatina/ES, que julgou improcedentes
seus pedidos (Ev.11). Aduz cerceamento de defesa diante da negativa de realização de perícia
indireta. Postula seja realizada perícia por similaridade referente aos períodos em que laborou
em empresas que atualmente estão inativas e perícia técnica nas empresas ativas, mas, que lhe
negaram a entrega de PPP. Após a realização da perícia por similaridade e perícia técnica,
sejam julgados procedentes os pedidos para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o
período de 26/03/1980 a 31/01/1986; de 01/04/1987 a 28/01/1994; de 01/06/1994 a
17/09/1998; de 10/05/2002 a 19/12/2002; de 01/11/2005 a 02/02/2006; de 01/02/2008 a
02/04/2010; de 01/02/2008 a 02/04/2010; de 01/08/2012 a 16/11/2012; de 18/03/2013 a
21/02/2014; de 02/06/2014 a 11/04/2017, concedendo a aposentadoria por tempo de
contribuição ao recorrente desde a DER (11/04/2017).

2. O INSS apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso e
passo à análise do mérito.

VOTO

3. Incialmente destaco que, administrativamente, o INSS já considerou a
especialidade do labor entre 07/04/1986 a 16/10/1986, vide Evento 1- OUT 7- fl. 29. Assim,
até a DER, o INSS computou 31 anos 05 meses e 10 dias de tempo de contribuição.

4. O autor busca, porém, o reconhecimento de outros períodos em que alega ter
laborado exposto a agentes insalubres. Para tanto, pede a realização de perícia por
similaridade e perícia judicial. Só que, em análise da documentação dos autos, o que verifico
nesses períodos é que o PPP, formalmente válido, não contém elementos que autorizam o
enquadramento da atividade como especial, pois não registram qualquer risco. Assim, não é o
caso de realizar uma pericia judicial até se alcançar o resultado almejado pelo autor.

5. Inclusive porque 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 ou adotar alguma outra providência cabível. Não cabe ao
juizado especial produzir prova pericial complexa para suprir a falta de documento apto a
comprovar exposição a agente nocivo pretendido. “A preliminar de cerceamento de defesa
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por ausência de produção de prova pericial judicial e depoimento pessoal do autor não
merece acolhimento porque a legislação previdenciária prevê (art. 58, § 1º, da Lei nº
8.213/91), como forma de comprovação da atividade especial, a expedição de formulário
pela própria empregadora, dentro do regramento estabelecido pela Entidade Social e
embasado em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho” (TRF 4ª Região, AC 2003.72.00.0012204, D.E. 10/01/2007).

6. É o que ocorre em relação aos seguintes períodos 26/03/1980 a 31/01/1986,
01/04/1987 a 28/01/1994, 01/06/1994 a 17/09/1998, 04/01/1999 a 03/12/2001, 01/02/2008 a
02/04/2010, veja-se:

-26/03/1980 a 31/01/1986: O PPP emitido pela empresa Indústria de Madeiras Itajuby Ltda,
registra que o autor na função de Maquinista, cujas atividades consistiam em selecionar
tábuas, madeiras. Auxiliar na operação de máquinas, desempenar madeiras para fabricação
de esquadrias em geral, ficava exposto a ruído (não mensurado) e a poeiras não fibrogênicas.
Não é possível o enquadramento. (Ev. 1- OUT 7 –fls. 5/6);

-01/04/1987 a 28/01/1994: O PPP emitido pela empresa Verona Confecções Ltda, registra que
o autor na função de Chefe de Expedição, cujas atividades consistiam em supervisionar as
atividades de expedição, além de outros afazeres inerentes á função, ficava exposto a ruído
(não mensurado). Não é possível o enquadramento. (Ev. 1- OUT 10 –fls.17/18);

-01/06/1994 a 17/09/1998: O PPP emitido pela empresa Verona Confecções Ltda, registra que
o autor na função de Riscador, cujas atividades consistiam em realizar o trabalho de riscador
e cortador de tecido, ficava exposto a ruído (não mensurado). Não é possível o
enquadramento. (Ev. 1- OUT 10 –fls.21/22);

-04/01/1999 a 03/12/2001: O PPP emitido pela empresa Fafus Confecção Ltda, registra que o
autor na função de Cortador, cujas atividades consistiam em realizar serviços de operar
maquina industrial, durante as atividades de cortar tecidos e outros serviços afins, ficava
exposto a ruído de 81,1 dbA (decibilimetro/dosimetro). Não é possível o enquadramento,
porque a intensidade do ruído estava abaixo da mediano período (Ev.1- OUT10- fls. 25/26 e
OUT14- fl.43);

-01/02/2008 a 02/04/2010: O PPP emitido pela empresa Jose Luiz Gramelck-ME registra que
o autor na função de cortador, cujas atividades consistiam em proporcionar o corte do tecido
para confecção e vestuário, ficava exposto a ruído (não mensurado) e a poeiras não
fibrogênicas. Não é possível o enquadramento (Ev1- OUT10- fl. 31).

7. Quanto aos demais períodos de 10/05/2002 a 19/12/2002 e 01/11/2005 a
02/02/2006, que as empresas encontram-se inativas, o pedido de prova pericial, em pretensão
de aposentadoria especial é excepcional, devendo haver elementos que justifiquem a sua
produção. Na hipótese, tenho inclusive que os interregnos de tempo pouco acrescentariam à
contagem do tempo de serviço do autor, no máximo 04 meses de tempo ficto. Não se justifica
os custos envolvidos perante o judiciário, quando é obrigação do segurado buscar obter por
outros meios a prova.

8. Assim descarto o alegado cerceamento de defesa, quando houve a análise do
conjunto probatório e coerência dos fundamentos, com a prova. Nesse sentido é o
entendimento da Turma Nacional de Uniformização, vide:
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 “Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente de uniformização
nacional suscitado por SÔNIA REGINA NAZARETO, pretendendo a reforma do acórdão
proferido pela Turma Recursal do Paraná, no qual se discute o pedido de concessão do
benefício de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de
contribuição, mediante a conversão de especial para comum do período de 02/05/1995 a
26/03/2015 É o relatório. Preliminarmente, conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento
dos requisitos de admissibilidade, e passo a analisar o pedido de uniformização. O referido
recurso não merece prosperar. Isso porque, a Turma Recursal a quo, com base no contexto
fático-probatório da lide, concluiu que a autora não faz jus à averbação
do período especial em debate, porquanto entendeu não caracterizada a especialidade em
relação aos agentes químicos, pois a avaliação era relativa a ambiente laboral diverso, bem
como em virtude da inexistência de habitualidade e permanência da exposição aos agentes
nocivos. No que tange à discussão acerca da necessidade de realização de prova pericial, os
julgadores concluíram que:  "(...) Não havendo indícios de erros no formulário PPP e no
PPRA apresentados, que são os documentos exigidos pela lei para comprovação da
especialidade, nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91, entendo que não há
necessidade de produção de qualquer outra prova complementar, razão pela qual indefiro o
pedido da autora para realização de perícia em seu local de trabalho, bem como
desconsidero o parecer técnico apresentado na esfera administrativa, o qual, aparentemente,
foi elaborado por profissional contratado pela própria requerente (Evento nº 9 -
PROCADM3, págs. 2/3)." Destarte, a pretensão de alterar o entendimento firmado pelo
Tribunal a quo não é possível em virtude da necessidade de revisão de provas dos autos.
Aplica-se, assim, a Súmula 42/TNU ("Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato"). Ademais, o indeferimento do pedido de realização de
prova pericial, sob o fundamento de que há nos autos elementos suficientes para a formação
do convencimento do magistrado, não configura cerceamento defesa. Com efeito, nos termos
da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, "a decisão pela necessidade
ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há
nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção". (REsp 1635452/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe
18/04/2017) Nesse sentido, confira-se: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÍVEL DE INTENSIDADE DO RUÍDO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ. I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não
há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova,
mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. II - Aferir eventual necessidade de produção de prova demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
dado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - No sistema de persuasão racional
adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a
necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja
persuadido acerca da verdade dos fatos. IV - [...] Ante o exposto, conheço do agravo e nego
seguimento ao incidente, com fundamento no art. 16, I, a, do RITNU. Intimem-se. (Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei n.º 50148496120154047001, MINISTRO RAUL
ARAÚJO, data da publicação 02/02/2018)

9. Finalmente, quanto aos períodos de 01/08/2012 a 16/11/2012, 18/03/2013 a
21/02/2014 e 02/06/2014 até a presente data, em que o autor alega que as empresas se
negaram ao fornecimento do PPP, destaco o que o juiz sentenciante ponderou que a parte
autora possui mecanismos legais próprios para impor ao empregador o fornecimento do
PPP de maneira integral e sem falhas ou omissões. Não cabe ao juizado especial promover as
diligências que incumbem ao empregado. Portanto, ratifico a decisão do juiz sentenciante
(Evento 8), que transcrevo abaixo:
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“D E C I S Ã O (Processo Convertido em Diligência)

A parte autora ingressou em juízo objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição integral. Para tanto, deseja o reconhecimento de lapsos temporais nos quais teria
desempenhado atividade em condições prejudiciais à saúde.

Em sua peça inaugural a parte autora requer a produção de prova pericial por similaridade.

Ao requerer a produção dessa prova pericial, dividiu os fundamentos em dois: a) algumas das
empresas nas quais o autor trabalhou estão inativas, tornando impossível a perícia direta; b)
algumas empresas estão ativas, porém, deixaram de apresentar o PPP para o autor ou este foi
entregue sem os dados necessários para o reconhecimento da atividade especial.

Com a devida vênia à fundamentação da parte autora, entendo que a prova pericial deva ser
indeferida em ambos os casos. No concernente às empresas inativas, os autos carecem de
informações mais precisas sobre as atividades desempenhadas pelo autor. A simples
informação genérica do cargo ocupado não traz elementos suficientes para possibilitar ao
perito realizar qualquer aferição sobre possíveis agentes nocivos e a respectiva intensidade,
elementos essenciais para a verificação do efetivo exercício de atividade especial.

Já quanto às empresas ativas, a parte autora possui mecanismos legais próprios para impor
ao empregador o fornecimento do PPP de maneira integral e sem falhas ou omissões.

A perícia indireta somente poderia ser utilizada em último caso, sendo medida extrema e
excepcional, pois jamais conseguiria emular com perfeição o trabalho desempenhado na
empresa para a qual o demandante laborou.

Estando a empresa ativa, é dever desta fornecer o PPP e direito do autor buscá-lo, utilizando
para isso os meios processuais específicos e mais eficientes.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial indireta. Intime-se a
parte autora desta decisão, bem como para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar a
substituição de todos os PPP apresentados e que contenham omissões ou falhas a impedir a
precisa análise deste Juízo, de acordo com as normas estabelecidas pela legislação
previdenciária.”

10. Pelo exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso interposto pelo
autor. Sentença mantida. Condeno o autor no pagamento de honorários advocatícios, em 10%
sobre o valor da causa, cuja exigência deve ser suspensa pela gratuidade da justiça.
Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos para o juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000288010v3 e do código CRC 51d552df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000373-16.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. TEOTONIO PEREIRA FILHO interpôs recurso inominado em face de
Sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES
(Evento26), que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES SEUS PEDIDOS ao
reconhecer tempo de serviço especial (09/09/2003 a 31/03/2016), bem como condenar o
INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição na DER (10/10/2018), tudo
corrigido pelo IPCA-E. Aduz que é devido o enquadramento, inclusive, dos períodos de
19/09/2000 a 07/08/2002, por exposição a poeira de sílica, e, de 01/04/2016 a 10/10/2018,
pela periculosidade da atividade de blaster. Postula a reforma da sentença para reconhecer a
especialidade do referidos períodos, para fins de obtenção de aposentadoria especial na
(DER). O INSS apresentou contrarrazões, pela denegação do recurso do autor (Evento32).

02. O INSS também interpôs recurso inominado (Evento 31). Aduz em suas
razões que: i) não há responsável técnico pelos registros ambientais no período de 08/08/2003
a 08/08/2005; ii) não apresentado o histograma ou medição do ruído para apuração da média
de ruído; iii) não observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da
FUNDACENTRO), a contar de 2003 (NEN), para uma jornada padrão de 08 hs. Postula a
reforma total da Sentença, com improcedência in totum dos pedidos e, a restituição dos
valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada,
consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC. Caso não acolhida a pretensão
precitada, requer a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de
correção monetária. O autor apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso do
INSS (Evento 38).

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço dos recursos e
passo ao exame dos respectivos fundamentos.

VOTO

03. Recurso do autor: Período de 19/09/2000 a 31.01.2002 e de 01/02/2002 a
07/08/2002 - exposição a poeira de sílica .

- O DSS 8030 emitido em ago/2002 (Evento 9-PROCADM1- fl. 44), informa
que o autor entre 19/09/2000 a 31/01/2002, laborou como “marroeiro” (“quebra
as pedras com marreta e seleciona cada tipo”), no setor “jazida”, da empresa
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de extração Arconal Transporte e Comercio e Ind Cazanga Ltda, para tanto,
ficava exposto a ruído (não mensurado), calor, frio e poeira e pó de pedra
(qualitativo), de modo habitual e permanente.

-O DSS 8030 emitido também em ago/2002 (Evento 9-PROCADM1- fl. 46),
informa que o autor entre 1/02/2002 a 07/08/2002 laborou como “marteleteiro”
(“perfuração na pedreira para a extração de blocos de pedra, usando martelete”),
no setor “jazida”, da empresa de extração Arconal Transporte e Comercio e Ind
Cazanga Ltda, para tanto, ficava exposto a ruído (não mensurado), calor, frio e
poeira e pó de pedra (qualitativo), de modo habitual e permanente.

04. Destaco que na legislação previdenciária, a poeira só é considerada
agressiva quando composta de agentes químicos como sílica, silicatos, carvão ou amianto,
enfim, partículas minerais cientificamente provadas como idôneas a infundir debilitação da
saúde. A mera indicação no PPP de exposição a “poeiras” e a “pó de pedra” minerais, não é
suficiente para o enquadramento de atividade especial. A comprovação da insalubridade dos
períodos depende de prova exclusivamente técnica da insalubridade, com discriminação da
espécie de poeira, ainda que de forma qualitativa, o que não se vislumbra. Não se pode, in
casu, presumir tratar-se de poeira de sílica. Nada a prover, portanto.

05. Período de 01/04/2016 a 10/10/2018 (DER)- periculosidade- atividade de
blaster. O PPP emitido pela empresa EDK Mineração Ltda (Evento 9-PROCADM1- fls.
76/79), registra que o autor, no cargo de “Coordenador de Mineração Pleno”, setor
“mineração”, entre 01/04/2013 até 10/10/2018 (DER), ficou exposto a “poeira respirável”, e
a “ruído de 83,9 dBA” de forma “permanente”, com uso de EPI eficaz.

06. A atividade especial pode dar-se até 28 de abril de 1995 pela realização de
atividade profissional legalmente considerada prejudicial à saúde ou à integridade física do
trabalhador. Entre 29 de abril de 1995 a 05 de março de 1997, vigente a Lei nº 9.032, é
necessária a demonstração de exposição a agente nocivo por qualquer meio de prova. A partir
de 06 de março de 1997, com a entrada em vigor do Decreto nº 2.172/97, exige-se prova
pericial da insalubridade pelo rol legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial
condição de penosidade ou periculosidade.

07. No período em tela, abr/2016 a out/2018, o autor argumenta que as
atividades de “abastecer equipamentos”, “Acompanhar carregamento de fogo”, e “realizar
atividades de blaster”, implicam periculosidade, o que autoriza o enquadramento como
especial. Porém, no período em tela, já era exigível a prova da habitual e permanente, não
ocasional, nem intermitente exposição a agentes nocivos, insalubres ou perigosos. E, de
acordo com o PPP do autor, a função exercida pelo autor era "Coordenador de Mineração
Pleno", de sorte que além das atividades com blaster, o autor executava outras atividades
como coordenador da equipe que não se enquadram como perigosas, tais como “distribuir as
tarefas diárias”, “acompanhar o carregamento de matéria prima”, “coordenar ocorrência
diárias e tratar quando necessárias”, “executar as blendas de minérios”, “realizar
apontamentos e outras atividades correlatas”. Além disso, foi expressamente atestado no
PPP o uso de EPI eficaz, a impedir o enquadramento da atividade como especial (STF- ARE
n. 664.335, com repercussão geral reconhecida -tema n. 555).
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08. Do recurso inominado do INSS: AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL
TÉCNICO PELOS REGISTROS AMBIENTAIS NO PERÍODO DE 08/08/2003 A
08/08/2005 (Evento 9- PROCADM1- fl.77) E DESATENDIMENTO NA MEDIÇÃO
PREVISTA NA NHO-01 DA FUNDACENTRO, COM INDICAÇÃO DO NEN.

09. No PPP apresentado consta o nome dos profissionais durante vários
períodos entre 2003 e 2018 (estando atualmente ativo), sendo que apenas, em alguns anos
consta a informação " inexistência de dados", o que não suficiente para descaracterizar a
validade do documento. Neste ponto, considero prescindível a necessidade de que haja
indicação do responsável técnico no PPP de todo o período registrado no PPP. Desde que haja
indicação do profissional no respectivo laudo, se responsabilizando pelas anotações
constantes no documento, o PPP é válido. É o que dispõe o PEDILEF
05016573220124058306: “A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF
05016573220124058306, decidiu que: "a exigência normativa se posta no sentido de que o
PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, não se
exigindo, por seu turno, a indicação do responsável pelo monitoramento ambiental dos
períodos que se pretende reconhecer". No mais, as disposições da IN INSS/PRES nº 77, de
21/01/2015, em especial o § 4º aduz que “O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico
ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que
demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado
em laudo técnico pericial”. Além disso, a TNU admite o PPP quando este formulário é
preenchido pela empresa e assinado por seu representante legal (PEDILEF n.º
200651630001741). Não se faz necessário que o engenheiro de segurança do trabalho ou
médico do trabalho assine o PPP. Contudo, estes profissionais devem constar no formulário
indicado como responsáveis pelos registros ambientais e/ou biológicos, nos períodos de labor
ali indicados, que podem registrar as informações até mesmo com base na não alteração do
lay out da empresa. Somente a ausência total de preenchimento dos campos destinados à
indicação dos profissionais faz presumir que o PPP tenha sido elaborado sem suporte em
laudo técnico pericial, fato que o torna nulo ou imprestável à prova pretendida. E a empresa
só pode preencher o formulário PPP com base no laudo técnico, previamente elaborado por
profissional habilitado para tanto, ex vi do art. 58 da Lei nº 8213/91. Nada a alterar, portanto.

10. Quanto à alegada inobservância da metodologia da NHO-01 da
Fundacentro, na apuração do nível de ruído durante a jornada diária de 08 hs, a contar de
nov/2003, destaco que o PPP (Evento 9- PROCADM1- fl.77), informa que a apuração do
nível do ruído acima de 100 dbA, entre set/2003 a mar/2016, deu-se por dosimetria ( acima
da média do período).

11. Vale ressalvar que para períodos anteriores a nov/2003 admitia-se a medição
do ruído por meio de decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15 consistia em
ajustar o decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento, e, caso
houvesse exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma
metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso
do dosímetro. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com
o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), só
não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº
3.048/99).
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12. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

13. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme
normas da NR-15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), inclusive por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da
NHO-01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

14. No presente caso, a técnica utilizada para a medição do ruído (dosimetria)
ainda que não identificada se pela NHO-01 ou pela NR-15 do TEM, atende às exigências
legais e normativas do INSS. Logo, nada a prover quanto ao recurso do INSS.

15. Finalmente, em relação à correção monetária, o STF asseverou que a 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. Ainda,
no Recurso Especial n. 1.495.146, vinculado ao tema repetitivo n. 905, do STJ, publicado em
02/03/2018, foi esclarecido o não cabimento da modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial da remuneração da poupança, no âmbito do STF, pois objetivou apenas
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, prevalecendo o
IPCA-E e o INPC como índices de corrigir o fenômeno inflacionário. Na hipótese, esse é o
padrão a ser observado. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma
para sua aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do
julgamento do mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma,
nos termos do artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a
hipótese abstrata de eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou
material) de impedir a adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo
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porque, ainda que haja modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A
declaração de inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do
quando decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal.

16. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento aos recursos inominados de
ambas as partes. Mantida a sentença. Condeno o autor em custas e honorários advocatícios
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, cuja exigibilidade fica suspensa em razão
da gratuidade da justiça. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Condeno o INSS em honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor
da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266293v5 e do código CRC 50cf22f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 0029940-95.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOCELI FANTICELLE (AUTOR)
ADVOGADO: RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA (OAB ES024989)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Federal de São Mateus/ES, que lhe condenou a reconhecer tempo de
serviço especial os períodos de 02/01/1978 a 30/03/1979, 01/10/1979 a 31/12/1980,
30/06/1981 a 28/12/1981, 14/04/1982 a 15/07/1982,... 16/07/1982 a 06/05/1983, 25/05/1983
a 10/05/1984, 21/05/1984 a 06/04/1985, 15/04/1985 a 27/07/1985, 09/06/1986 a 01/10/1986,
07/10/1986 a 18/02/1988, 17/05/1988 a 20/04/1989, 01/07/1989 a 02/02/1990, 01/03/1991 a
09/12/1991, 01/06/1992 a 08/11/1993, 01/11/1994 a 17/01/1995 e de 18/01/1995 a
31/03/1995, mas julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição
(Evento 31). Aduz em suas razões que no que tange ao ruído, não se observou as regras da
IN 77/2015, quanto à demonstração dos valores médios de ruído, durante toda a jornada de
trabalho (NEN), segundo a metodologia da Fundacentro (NHO-01), a contar de nov/2003.
Postulou a reforma da Sentença, com IMPROCEDÊNCIA in totum dos pedidos do autor
(Evento 19 e Evento 36).

02. JOCELI FANTICELLE apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença (Eventos 22 e 40).

É o relatório. Passo ao julgamento do recurso inominado.

VOTO

03. Administrativamente o INSS já computou como especiais os períodos de
30/06/1981 a 28/12/1981, 14/04/1982 a 15/07/1982, 13/07/1982 a 06/05/1983, 09/06/1986 a
01/10/1986, 07/10/1986 a 18/02/1988, 14/05/1988 a 20/04/1989, 01/03/1991 a 09/12/1991 e
de 01/06/1992 a 08/11/1993 (Evento 1- OUT10- fls. 31/32). A sentença só reconheceu como
especiais os períodos de 01/11/1994 a 17/01/1995 (CTPS Ev. 1- OUT6- fl.17) e de
18/01/1995 a 31/03/1995 (CTPS e PPP/Evento 1 OUT2- fl.10), por categoria profissional
de operador de trator de esteira e de operador de trator de lâmina, com base no item 2.4.4
do Anexo ao Decreto 53831/64; item 2.4.2 do Quadro II do Decreto 72771/73 e item 2.4.2
do Anexo II do Decreto 83080/79 (Evento 11 e quadro).

04. Por sua vez, em análise ao recurso interposto (Evento 19 - out25), verifica-
se que a impugnação do INSS em relação à sentença limita-se à questionar que não houve a
demonstração das medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho (NEN), segundo a
metodologia da Fundacentro (NHO-01).
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05. Portanto, o recurso interposto não deve ser conhecido, pois caracteriza
ausência de correlação entre o quanto sentenciado e o quanto recorrido (ausência de
dialeticidade recursal), sendo o recurso manifestamente inadmissível.

06. Pelo exposto, Voto por negar seguimento ao recurso do INSS, com fulcro
nos artigos 932, III, do Novo Código de Processo Civil e 2º, §2º, da Resolução CJF 2015/347,
de 2 de junho de 2015. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (01 salário mínimo), nos termos do
artigo 55 da Lei n. 9099/90. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000308469v3 e do código CRC daa3c691.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5002985-61.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: HELENA HASE RUTSATZ (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual HELENA HASE RUTSATZ requer o
reconhecimento do tempo de atividade rural laborado na condição de segurada especial nos
períodos de 20/08/1966 a 30/04/1974, de 01/05/1974 a 30/08/1977 e de 01/09/1977 a
01/08/1984 com a concessão de aposentadoria por idade mista na DER em 24/08/2017.  O
MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES proferiu sentença julgando
improcedente o pedido autoral (evento37).

2. A parte autora interpôs recurso inominado (evento43), no qual alega que o
período de atividade rural remoto pode ser computado para fins de concessão de
aposentadoria por idade híbrida. Aduz que as provas existentes nos autos evidenciam o
implemento da idade mínima e o exercício de atividade rural e urbana durante o período
correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido
inicial.

3. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
(evento46).

4. É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado.

VOTO

5. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, é possível ao segurado obter a
aposentadoria por idade mista, que engloba o período trabalhado em atividade rural, com
contribuições vertidas ao RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS
(180 meses). Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o
§3º, no artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade,
conhecida como aposentadoria híbrida.

6. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria
urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador urbano, ou seja,
depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos (homem), ou 60 anos
(mulher).
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7. O objetivo da norma é regular as situações em que se mescla trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício de aposentadoria
por idade.

8. A Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do
Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida,
argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade
da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda
abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação
daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho pela cidade,
passaram a exercer atividades diferentes das lides do campo”. Trago à colação o julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI
8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO.
LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. 1. O INSS interpôs Recurso
Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito
etário ou do requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma
dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei
8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991
(com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 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." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se
constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação
por idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que
migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período de
carência suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos (caput do
art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como
expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65
anos para homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de carência
exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são reduzidas em cinco
anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei
8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista do
princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008
consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade,
passam a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente quanto ao
tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista
(art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as
evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente
trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder
Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de aposentadoria por idade não representa
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desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por
idade urbana (superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de
contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o
sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do
que se o mesmo segurado permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez
de migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo
das situações de êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa
restrição de direitos previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é
fortalecida pela conclusão de que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991
materializa a previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios
destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a
preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação legal
aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na
mesma linha do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a
conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com as respectivas regras.
15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 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 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das
contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126
meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de atividades
urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do requerimento
administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da
Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.” (Processo:REsp 1407613 RS
2013/0151309-1 Relator(a):Ministro HERMAN BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão
Julgador:T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/11/2014).

9. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo ainda 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 “híbrida”, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do
requisito etário. Prevalece o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3
do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento
em que implementar o 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
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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)

10. A Turma Nacional de Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), havia fixado o entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de serviço rural precisava estar
dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses), ou contíguo ao início
dele, sendo vedado o aproveitamento de "tempo rural remoto".

11. Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
decisão proferida nos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404, acompanhando o
voto do Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, se posicionou favoravelmente ao
cômputo do período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade
de recolhimentos, na aposentadoria híbrida, superando o entendimento outrora
esposado pela TNU. Trago à colação o julgado:
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PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO
FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§
3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO
URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E
DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA
FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO
POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA
AFASTAR A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A análise da lide
judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é
necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial
condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora
DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é
importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser
aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se
pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com
alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de
modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do
Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015, p. 35). 3.   A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4.   A aposentadoria híbrida consagra o princípio
constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas
e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou
definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma
vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5.   A inovação
legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao
admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria
rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros
períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da
carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o
requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6.   Analisando o tema, esta Corte
é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que
anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou
comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao
requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria
híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7.   A teste defendida pela
Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de
atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período
remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que
a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens,
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migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento
contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural,
máxime se do sexo feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos
Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a
justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento
renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma
surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos
seus olhos. 10.  Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, 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, nos termos do art. 48, § 3o. da
Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. 11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os
Embargos de Declaração opostos   com    notório    propósito   de prequestionamento não têm
caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12.
Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários
fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (Processo:REsp 1.788.404 - PR -
2018/0340826-4 - Relator(a):Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Julgamento:14/08/2019 Órgão Julgador: Primeira Seção Publicação: DJe 04/09/2019).

12. Assim sendo, impõe-se reconhecer que para concessão da aposentadoria por
idade híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, poderá ser computado o período
de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
independentemente do tipo de labor (rural ou urbano) exercido no período de carência ou no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

13. Na hipótese dos autos, a autora completou 60 anos em 20/08/2017
(evento1, PROCADM3, fl.03) e formulou requerimento administrativo em 24/08/2017
(evento1, PROCADM8, fl.10). Logo, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte
autora deve cumprir 180 meses de carência (15 anos) de atividade urbana e rural.

14. Nesse sentido, restou provado nos autos, pelo extrato do CNIS (evento1,
PROCADM8, fl.06), que a autora recolheu 59 contribuições na qualidade de empregado e
contribuinte individual. Para comprovar o labor na condição de segurado especial, a parte
autora juntou: i) certidão de seu casamento com Arlindo Rutsatz, contraído em 16/09/1977,
na qual consta a profissão do marido como lavrador (evento1, PROCADM3, fl.04); ii) CTPS
(evento1, PROCADM3, fl.05/08); iii) certidão do cartório de imóvel na qual consta que o pai
da autora era proprietário de imóvel rural situado em lugar denominado “Laranja da Terra”
desde 03/05/1972 (evento1, PROCADM3, fl.10); iv) certidão de óbito do marido da autora,
ocorrido em 17/08/1996, na qual consta que o falecido era lavrador (evento1, PROCADM4,
fl.03); v) certidão de casamento dos pais da autora contraído em 1947, na qual consta a
profissão do pai como lavrador (evento1, PROCADM6, fl.01); vi) declaração de terceiro
acerca do labor da autora no período de 05/1974 a 08/1984 (evento1, PROCADM6, fl.02);
vii) informação de recebimento de benefício de pensão por morte rural desde 17/08/1996
(evento11, CONT3).

15. O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido da parte autora sob o
seguinte argumento:

“(...)Em audiência de instrução, foram colhidos os seguintes depoimentos:
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Depoimento pesosoal: mora na Rua Adolfo Behrend, n° 8, Santa Maria de Jetibá – ES; nasceu
em 1957 e trabalhou na propriedade do pai, Alberto Guilherme Hase, em Laranja da Terra;
seu pai vendeu a propriedade em 1974, e foram trabalhar em Pancas, como meeiros para
Walter Gerke; casou em 1977 com Arlindo Rutsatz, que é falecido; continuaram na
propriedade do Walter até 1984, quando foram para Santa Maria de Jetibá, onde a autora
trabalhou na prefeitura.

Testemunha João Alves de Oliveira: depoente conhece a autora desde 1974, quando a família
chegou para trabalhar na propriedade de Walter Gerke como meeiros; depoente morava em
propriedade vizinha; família da autora trabalhava com lavoura café, tomate, milho, feijão;
conheceu Arlindo, que trabalhava na roça; autora ficou até 1984; não sabe se ela já era
casada com Arlindo em 1984.

Testemunha Nelda Klabunde Gerke: depoente é esposa de Walter Gerke; conhece a autora
desde 1974, quando a família se mudou para sua propriedade; eles cultivavam café e lavoura
branca; autora casou com Arlindo Rutsatz em 1984 e saiu da propriedade.

As testemunhas confirmaram que o labor rural se estendeu até 1984, como alegado na inicial.

No que tange à concessão de aposentadoria por idade híbrida, a Lei 11.718/08 introduziu no
sistema previdenciário brasileiro esse tipo de benefício que permite ao segurado mesclar
período urbano com período rural para completar a carência mínima exigida, conforme
norma inserida no § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91.

De acordo com a citada norma, os trabalhadores rurais que completarem 60 ou 65 anos de
idade (mulher e homem) e não atendam as condições do § 2º do mesmo artigo podem somar o
tempo de contribuição sob outras categorias (contribuinte individual, facultativo, empregado,
empregado doméstico) ao tempo de atividade rural, o que representa uma modalidade de
aposentadoria por idade conhecida como aposentadoria híbrida.

A despeito de a legislação previdenciária dispor que o trabalhador rural que não atenda à
regra básica para a aposentadoria por idade rural, com comprovação de atividade rural em
toda a carência, possa preencher o período de carência faltante com tempo de contribuição
em outra espécie de categoria de segurado, questão que se coloca é se a regra da
aposentadoria híbrida pode ser aplicada em favor do segurado que não estiver exercendo
atividade rural no momento em que completa a idade mínima.

 (...)

Dessa forma, e na linha do precedente citado, é indispensável que a atividade rural tenha
alguma contemporaneidade com os vínculos urbanos a serem considerados para fins de
aposentadoria por idade híbrida, não podendo ser aceito no cômputo da carência para o
benefício um tempo rural remoto e descontínuo.

A descontinuidade admitida na lei é aquela que tem um período curto de tempo e que não
afaste a condição de segurado.

Na verdade, a ideia é a de que se o tempo remoto e espaçado de atividade rural não pode ser
aproveitado para fins de aposentadoria por idade rural, conforme súmula 54 da TNU (“Para
a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de
atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) tampouco pode ser
aproveitado para aposentadoria híbrida.
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No caso concreto, o período rural que a parte autora pretende reconhecer, até 01/08/1984, é
remoto e descontínuo em relação aos períodos urbanos a serem considerados na carência,
com início a partir de 01/01/1987, o que implica intervalo superior a três anos.

Assim, a despeito da prova colhida em audiência, entendo restar prejudicada a pretensão de
reconhecimento do referido tempo rural, o qual não seria passível de aproveitamento para o
fim previdenciário pretendido, qual seja, o cômputo de carência para aposentadoria por idade
híbrida.

Por conseguinte, deve ser rejeitado o pedido autoral, uma vez que os períodos rurais
pretendidos não poderiam ser considerados como tempo de carência para fins de concessão
do benefício de aposentadoria por idade hibrida. ”

16. Em exame dos autos, considero que há início de prova material suficiente
a comprovar o período de labor rural da autora entre 1969 e 1984, a qual pode ter sua
eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. A certidão de casamento dos pais da
autora contraído em 1947, na qual consta a profissão do pai como lavrador (evento1,
PROCADM6, fl.01), a certidão do cartório de imóvel na qual consta que o pai da autora era
proprietário de imóvel rural desde 03/05/1972 (evento1, PROCADM3, fl.10), a certidão de
seu casamento com Arlindo Rutsatz, contraído em 16/09/1977, na qual consta a profissão do
marido como lavrador (evento1, PROCADM3, fl.04), a certidão de óbito do marido da
autora, ocorrido em 17/08/1996, na qual consta que o falecido era lavrador (evento1,
PROCADM4, fl.03) e a informação de recebimento de benefício de pensão por morte rural
em razão do falecimento do marido desde 17/08/1996 (evento11, CONT3) são documentos
aceitos de modo pacífico pela jurisprudência como início de prova material da condição de
segurado especial.

17. Em relação aos documentos apresentados em nome do genitor da autora,
entendo que eles fazem início de prova material para a recorrente até a data de seu
casamento à medida que a atividade rural pode ser exercida em regime de economia familiar.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os documentos em nome dos genitores
aproveitam os filhos, principalmente quando estes ainda são menores e solteiros. A
jurisprudência da TNU fixou o entendimento de que documentos em nome de terceiros, como
pais, cônjuge, filhos, ou qualquer outro membro que componha o grupo familiar, são hábeis a
comprovar a atividade rural, em virtude das próprias condições em que se dá o desempenho
do regime de economia familiar (TNU, PU 2006.70.51.000430-5, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port, DJ 25.03.2010). Os documentos dos genitores só são extensíveis aos
filhos como prova de labor em regime de economia familiar até a data do casamento desses
últimos, pois a partir de então, passam a integrar núcleo familiar próprio, sendo necessário
prova inequívoca e autônoma de que permaneceram na lida rural. Assim, considerando que
autora se casou em 16/09/1977 entendo que a prova do labor rural do genitor pode ser
estendida à autora até esta data.

18. No que concerne ao labor exercido pela autora a partir de 1966, ou seja
desde os 09 anos de idade, entendo não ser possível o computo a partir de tal marco, tendo em
vista sua tenra idade, contudo considero possível o reconhecimento a partir dos 12 anos de
idade (20/08/1969). Embora a licitude do cômputo do tempo trabalhado por menor de
quatorze anos seja contestada à luz do disposto pelo art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, e pelos
arts. 7º, XXXIII, e 227, §3º, II, da Constituição da República de 1988, as normas de regência

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 18



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 65/707

5002985-61.2018.4.02.5001 500000323537 .V6 JES10878© JES7044

relativa ao cômputo do tempo de serviço são aquelas vigentes quando a prestação laborativa
foi realizada, isto é, “o tempo de serviço, para fins de aposentadoria, é  disciplinado pela lei
vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o
patrimônio jurídico do trabalhador” (ERESP 329.269-RS, Terceira Seção, Rel. Min. Gilson
Dipp, j. 28.08.2002, DJ 23.09.2002, p. 221). Portanto, mostra-se relevante observar que sob a
vigência da Constituição da República de 1946 – em vigor até 28 de fevereiro de 1967 – era
permitido o trabalho do menor com idade superior a 14 anos. A Constituição da República de
1967 reduziu o patamar mínimo da proibição de qualquer trabalho ao menor de 12 anos (art.
158, X), o que foi mantido pelo art. 165, X, da Emenda Constitucional n. 01/1969, com o
intuito de garantir o pleno desenvolvimento da personalidade na infância e adolescência.  Este
propósito seria subvertido se tal garantia constitucional fosse interpretada em prejuízo do
titular do direito, ignorando-se o efetivo exercício de atividade laboral em idade inferior ao
limite etário mínimo definido constitucionalmente. Nesse sentido, posicionou-se o Supremo
Tribunal Federal ao julgar o AI 529.694-RS (Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
11.03.2005, p. 43):

    Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos.
Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3.
Alegação de violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de
declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos
trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha,
França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento.
Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados:
AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco
Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

19. A propósito do tema, vale referir o enunciado n. 5 da TNU, cujo teor segue
transcrito: “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”.

20. Por fim, quanto ao período de 01/09/1977 a 01/08/1984, verifico que a
autora apresentou certidão do seu casamento contraído em 1977 e certidão de óbito do marido
ocorrido em 1996, nas quais consta a profissão do cônjuge como lavrador. Ademais, em
consulta ao sistema CNIS, observo que não consta qualquer anotação de vínculo de natureza
urbana em nome do marido da autora, sendo ele instituidor do benefício de pensão por morte
na qualidade de segurado especial recebido pela autora. Presume-se assim que o marido da
autora sempre exerceu atividade rural. Dessa forma, considero que houve prova inequívoca e
autônoma de que a autora e o marido permaneceram na lida rural após o casamento.

21. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova
material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos,
considero que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho
rural da autora no período alegado, bem como os depoimentos foram coerentes e harmônicos
entre si.
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22. Dessa forma, reconheço o período de labor rural da autora de
20/08/1969 a 01/08/1984 (179 contribuições), que somadas às 59 contribuições já
reconhecidas administrativamente (evento1, PROCADM8, fl.06) perfazem um total de 238
contribuições que são mais que suficientes para a obtenção do benefício de aposentadoria por
idade híbrida.

23. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar total provimento a fim de
condenar o INSS a averbar como tempo de labor rural o período de 20/08/1969 a
01/08/1984, e conceder o benefício de aposentadoria por idade desde a DER em
24/08/2017, tudo corrigido, conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim,
concedo a tutela antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de
aposentadoria por idade no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente julgado.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000323537v6 e do código CRC dc74dd66.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5002912-55.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARMEN LUCIA DA SILVA RODRIGUES DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: ALESSANDRA DOS SANTOS CAMPOS (OAB ES023944)

RELATÓRIO

01.       O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido da parte
autora ao condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade na DER (28/05/2018). Aduz
o recorrente-INSS que não é possível computar o período em que a autora percebeu auxílio-
doença para fins de carência, tendo em conta que no período de gozo desses benefícios não há
contribuição do segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela Autarquia. Sem
o cumprimento da carência mínimo de 180 meses, a autora não faz jus à aposentadoria por
idade. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, inclusive a restituição de
valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada,
consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

02.       CARMEM LUCIA DA SILVA RODRIGUES DE JESUS ofereceu
contrarrazões, em que postula seja negado provimento ao recurso do INSS, e mantida a
sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03.       É pacífico o entendimento de que a contagem dos períodos em gozo de
auxílio-doença intercalados com períodos contributivos deve ser considerada, inclusive para
fins de carência, conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o Enunciado nº
73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrente 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”.

04.       A renda mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-
de-contribuição, e, por isso, admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício
previdenciário envolve recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por
conseguinte, ser computado pra fins de carência. Esse também é o entendimento consolidado
da TNU (Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU
10/05/2013):
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“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE
CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À
TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO. (...) - Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do
tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de
contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991”. Nesse caso, pode-se
calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei”
(STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009). A jurisprudência
atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto
do Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º
200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008). Situação em
que a TNU evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por
incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º
200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF
n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, DOU 27 abr. 2012). -
Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência
Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período
de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já
preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não
há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a
realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão
recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como
período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se
ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do
auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da
incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da
contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais
períodos intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte
recorrente, não se ajustando com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há,
portanto, necessidade de verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para
fins de aplicação da tese uniformizada. (...)” (TNU, Processo 0047837-63.2008.4.03.6301,
Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013)

05.       Na hipótese, é inequívoco que os períodos de auxílio-doença
(correspondentes a 26 meses de carência), foram intercalados por períodos de recolhimento
de contribuições para a Previdência Social, conforme CNIS (Evento 5-PROCADM1- fl.6):

Índice NIT Código Emp./NB            Origem do Vínculo                       Data Início Data Fim
Ult. Remun. Tipo Vínculo

1 1.273.765.329-2 28.426.211/0001-00 ENILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/10/1998 
             17/07/2002 Empregado

2 1.196.111.492-0                                             CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/10/2003       
       30/11/2005              Contribuinte

3 1.196.111.492-0 515.223.066-2                  BENEFÍCIO                                    17/11/2005       
       31/01/2006               Benefício
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4 1.196.111.492-0                                             CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/02/2006       
         31/07/2006              Contribuinte

5 1.196.111.492-0 517.434.374-5                  BENEFÍCIO                                    26/07/2006       
        31/01/2007               Benefício

6 1.196.111.492-0                                             CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/01/2007       
      30/11/2007              Contribuinte

7 1.196.111.492-0                                             CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/01/2008       
        30/09/2008              Contribuinte

8 1.273.765.329-2 532.163.391-2                  BENEFÍCIO                                    16/09/2008     
           30/10/2008               Benefício

9 1.196.111.492-0                                             CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/11/2008       
        31/10/2011              Contribuinte

10 1.273.765.329-2 536.654.825-6               BENEFÍCIO                                    27/07/2009       
         27/09/2009               Benefício

11 1.196.111.492-0 549.232.084-6               BENEFÍCIO                                    12/12/2011       
       31/05/2012               Benefício

12 1.196.111.492-0                                           CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/07/2012       
          30/11/2012              Contribuinte

13 1.273.765.329-2 600.009.374-1               BENEFÍCIO                                    18/12/2012       
              15/02/2013               Benefício

14 1.196.111.492-0                                           CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/05/2013       
                    31/08/2014             Contribuinte

15 1.273.765.329-2 608.125.846-0               BENEFÍCIO                                    09/10/2014       
                29/03/2015               Benefício

16 1.196.111.492-0                                           CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/01/2016       
                31/01/2017              Contribuinte

06.       Somada a carência apurada pelo INSS de 159 meses (CNIS – Evento 7-
PROCADM1- fl.15) aos 26 meses (períodos em auxílio-doença), a autora ultrapassa 180
meses de carência na DER. Nada a alterar na sentença, portanto (art. 46 da Lei nº
9099/95).

07.       Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso do INSS.
Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000299633v3 e do código CRC 72b0d72e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001364-20.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AURENY DA CRUZ BRETAS (AUTOR)
ADVOGADO: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOÍBA (OAB ES013596)

RELATÓRIO

01.       O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Federal de Linhares/ES, que julgou procedente o pedido da parte autora ao
condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade na DER (25/04/2018), mediante o
cômputo, para fins de carência, dos períodos em gozo de auxílio-doença de 24/04/2007 a
31/08/2007, 03/01/2008 a 01/06/2008 e 10/05/2013 a 22/08/2013. Aduz o recorrente-INSS
que não é possível computar o período em que a autora percebeu auxílio-doença para fins de
carência, tendo em conta que no período de gozo desses benefícios não há contribuição do
segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela Autarquia. Sem o cumprimento
da carência mínimo de 180 meses, a autora não faz jus à aposentadoria por idade. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da sentença, inclusive a restituição de valores recebidos
pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante
entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

02.       AURENY DA CRUZ BRETAS ofereceu contrarrazões, em que postula
seja negado provimento ao recurso do INSS, e mantida a sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03.       É pacífico o entendimento de que a contagem dos períodos em gozo de
auxílio-doença intercalados com períodos contributivos deve ser considerada, inclusive para
fins de carência, conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o Enunciado nº
73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrente 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”.

04.       A renda mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-
de-contribuição, e, por isso, admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício
previdenciário envolve recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por
conseguinte, ser computado pra fins de carência. Esse também é o entendimento consolidado
da TNU (Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU
10/05/2013):
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“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE
CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À
TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO. (...) - Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do
tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de
contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991”. Nesse caso, pode-se
calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei”
(STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009). A jurisprudência
atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto
do Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º
200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008). Situação em
que a TNU evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por
incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º
200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF
n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, DOU 27 abr. 2012). -
Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência
Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período
de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já
preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não
há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a
realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão
recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como
período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se
ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do
auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da
incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da
contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais
períodos intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte
recorrente, não se ajustando com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há,
portanto, necessidade de verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para
fins de aplicação da tese uniformizada. (...)” (TNU, Processo 0047837-63.2008.4.03.6301,
Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013)

05.       Na hipótese, é inequívoco que os períodos de auxílio-doença
(corresponde a 13 meses de carência), foram intercalados por períodos de recolhimento de
contribuições para a Previdência Social, conforme CNIS (Evento 12-PROCADM2- fl. 16):

Empregador                                                                        Período                           Carência
MARIA DA PENHA CASAGRANDE                        04/03/1992 30/09/1994
MARIA DA PENHA CASAGRANDE                        01/04/1995 28/09/1995
RECOLHIMENTO                                                        01/10/2005 31/07/2007
AUXILIO DOENÇA                                                     24/04/2007 31/08/2007                05
RECOLHIMENTO                                                        01/09/2007 31/01/2008
AUXILIO DOENÇA                                                     01/02/2008 31/05/2008                 04
RECOLHIMENTO                                                        01/06/2008 30/04/2013
AUXILIO DOENÇA                                                     10/05/2013 22/08/2013                 04
RECOLHIMENTO                                                        01/09/2013 25/04/2018
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06.       Somada a carência apurada pelo INSS de 176 meses (Evento 12-
PROCADM2- fl.19) aos 13 meses (períodos em auxílio-doença), a autora ultrapassa 180
meses de carência na DER. Nada a alterar na sentença, portanto (art. 46 da Lei nº
9099/95).

07.       Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso do INSS.
Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000309565v3 e do código CRC 39f728fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000427-10.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE ANDREATA OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JOAO MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS (OAB ES005595)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Federal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais, ao condenar o INSS na obrigação de averbar, para fins de carência, o período de
06/01/2017 a 03/08/2017 (gozo de benefício por incapacidade), e, a implantar o benefício de
APOSENTADORIA POR IDADE - HÍBRIDA [NB 184.127.881-2, DER - 05/12/2017].
Alega o INSS que: i) a autora deixou o meio rural em 1982, como segurada especial, mas
agora, como pescadora artesanal, a autora deixou a atividade em 02/2008, antes da idade
mínima fixada para a aposentadoria do segurado especial e, portanto, não faz jus à
aposentadoria nessa condição; ii) houve migração do regime previdenciário rural para o
regime previdenciário urbano, o que impede a concessão de aposentadoria híbrida; iii) a regra
é a comprovação do 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, computado o
período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei; iv) a parte autora
conta com apenas 111 contribuições mensais, número inferior ao exigido em lei para a
aposentadoria por idade; v) o tempo de serviço do trabalhador rural não serve para o
preenchimento do período de carência, sem as contribuições; vi) impossibilidade de computar
tempo em benefício por incapacidade como carência. Pugna pelo provimento do recurso,
com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

2. MARIA JOSE ANDREATA OLIVEIRA apresentou contrarrazões, nas quais
pugna pela manutenção da sentença.

3. É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado.

VOTO

4. DA APOSENTADORIA HÍBRIDA. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, é possível ao segurado obter a aposentadoria por idade mista, que engloba o
período trabalhado em atividade rural/segurado especial, com contribuições vertidas ao
RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS (180 meses). Trata-se de
inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o §3º, no artigo 48 da Lei
8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade, conhecida como
aposentadoria híbrida.
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5. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade
rural/segurado especial, inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para
efeito de aposentadoria urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao
trabalhador urbano, ou seja, depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65
anos (homem), ou 60 anos (mulher).

6. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo ainda 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 “híbrida”, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do
requisito etário. Prevalece o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3
do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento
em que implementar o 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. 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
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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)

7. A Turma Nacional de Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), havia fixado o entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de serviço rural precisava estar
dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses), ou contíguo ao início
dele, sendo vedado o aproveitamento de "tempo rural remoto".

8. Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
decisão proferida nos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404, acompanhando o
voto do Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, se posicionou favoravelmente ao
cômputo do período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade
de recolhimentos, na aposentadoria híbrida, superando o entendimento outrora
esposado pela TNU. Trago à colação o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO
FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§
3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO
URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E
DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA
FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO
POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA
AFASTAR A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A análise da lide
judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é
necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial
condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora
DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é
importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser
aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se
pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com
alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de
modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do
Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015, p. 35). 3.   A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min.
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HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4.   A aposentadoria híbrida consagra o princípio
constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas
e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou
definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma
vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5.   A inovação
legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao
admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria
rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros
períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da
carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o
requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6.   Analisando o tema, esta Corte
é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que
anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou
comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao
requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria
híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7.   A teste defendida pela
Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de
atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período
remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que
a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens,
migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento
contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural,
máxime se do sexo feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos
Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a
justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento
renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma
surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos
seus olhos. 10.  Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, 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, nos termos do art. 48, § 3o. da
Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. 11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os
Embargos de Declaração opostos   com    notório    propósito   de prequestionamento não têm
caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12.
Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários
fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (Processo:REsp 1.788.404 - PR -
2018/0340826-4 - Relator(a):Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Julgamento:14/08/2019 Órgão Julgador: Primeira Seção Publicação: DJe 04/09/2019).

9. Assim sendo, na hipótese de aposentadoria por idade híbrida, que se baseia na
soma de tempo de serviço rural e urbano (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, redação da Lei nº
11.718/08), o tempo de serviço rural, independentemente do tipo de labor (rural ou urbano)
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo
pode ser computado pra fins de carência. Mais, independentemente de contribuições e
em qualquer período (inclusive remoto), o tempo rural pode ser averbado e computado
para fins de carência (na aposentadoria híbrida).
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10. Na hipótese dos autos, a autora completou 60 anos em 24/10/2010 (Ev. 23-
PROCADM1). Antes de 24/07/1991 a autora não era segurada da Previdência Social (Ev. 19-
OUT2-FL.3). Formulou requerimento administrativo em 05/12/2017 (DER - Ev. 23-
PROCADM1). Logo, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte autora deve cumprir
180 meses de carência (15 anos) de atividade urbana e rural/segurada especial.

11. É incontroverso que entre 22/05/2002 a 28/02/2008 a autora detinha a
condição de segurada especial (pescadora), considerando que nos autos da Ação nº 0001000-
59.2013.4.02.5053, foi prolatada sentença, transitada em julgado, que reconheceu tal
condição à autora (Evento 22). Portanto, assim, pode ser reproduzido o tempo de trabalho da
autora:

-05/09/2002 a 28/02/2008 (rural- sentença– Evento22) – 05 a 05 m 24 d ou  66 meses de carência;
-03/03/2008 a 30/11/2017 urbano (TERMO A QUO FIXADO NA SENTENÇA E NÃO CONTROVERTIDO PELO
INSS) – 09 a 08 m 28 d ou 117 meses de carência (CTPS em aberto – Ev. 18-PROCADM1- fl.9);
-08/11/2010 a 16/12/2010 (auxílio-doença – CNIS – Ev.19 – OUT2- fl.11);
- 06/01/2017 a 03/08/2017 (auxílio-doença – CNIS- – Ev.19 – OUT2- fl.11).
Total:                                                   15 anos 02 meses e 22 dias ou 183 meses de carência

12. TEMPO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA FINS DE
CARÊNCIA. Quanto à contagem dos períodos em gozo de auxílio-doença como carência de
08/11/2010 a 16/12/2010 e de 06/01/2017 a 03/08/2017, é pacífico o entendimento da
possibilidade, desde que intercalados com períodos contributivos deve ser considerada,
inclusive para fins de carência, conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o
Enunciado nº 73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrente 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”.

13. Os períodos de auxílio-doença entre 08/11/2010 a 16/12/2010 e de
06/01/2017 a 03/08/2017, estão intercalados com períodos de contribuição de atividade
urbana de 03/03/2008 a 30/11/2017 (TEMPO NÃO CONTROVERTIDO PELO INSS).

14. Dessa forma, a autora perfaz mais de 180 meses de carência, o que autoriza
a obtenção do benefício de aposentadoria por idade híbrida.

15. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS. Sentença
mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96).
Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000327824v3 e do código CRC 2640edac.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000538-85.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DEUSDET ALVES PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RELATÓRIO

01.       O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou procedente o pedido da parte autora ao
condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade na DER (28/10/2017), mediante o
cômputo, para fins de carência, de períodos anotados na CTPS de 15/10/1973 a 29/3/1974,
01/02/1988 a 10/06/1988, 14/10/1996 a 23/12/1999, 22/07/2004 a 30/10/2006 e 05/03/2007 a
15/01/2010, além do período de auxílio-doença de 01/10/2015 a 20/09/2016. Aduz o
recorrente-INSS que não é possível computar os períodos anotados em CTPS, porque NÃO
existem anotações referentes a férias, contribuição sindical e etc, sendo a anotação, apenas,
presunção relativa da atividade laboral. Pugna pelo provimento do recurso, decretando a
IMPROCEDÊNCIA “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial, inclusive com a
restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC. 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 que seja definida a
modulação dos efeitos da Decisão proferida no RE 870.947.

02.       DEUSDET ALVES PEREIRA ofereceu contrarrazões, pela manutenção
da sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03.       Em relação à contagem dos períodos averbados na CTPS da autora, mas
não inseridos no CNIS pelo INSS, a sentença assim se pronunciou:

“Reconhecimento de vínculo sem registro no CNIS

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros
meios de prova.

O INSS deixou de computar os vínculos que estão grifados em amarelo na planilha abaixo:
(omissis)
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Verifico que todos os vínculos de emprego alegados estão anotados nas CTPS do autor (evento
1, ANEXO3). Via de regra, não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS
para a comprovação do vínculo. O segurado, para se acautelar quanto à expectativa de
aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei,
sempre bastou por si mesma para o propósito de evidenciar tempo de serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa. A
Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal enuncia que “Não é absoluto o valor probatório
das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal Superior do Trabalho
também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do
empregado não geram presunção juris et de jure,mas apenas juris tantum”.

Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário.
Entretanto, a ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve como prova
absoluta contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, é comum o empregador se
omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da existência do vínculo
de emprego.

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. 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.

É máxima da experiência que muitas empresas operam na informalidade e se omitem em
cumprir a obrigação de emitir RAIS e/ou de recolher as contribuições descontadas da
remuneração do segurado empregado. Nem por isso fica descaracterizado o vínculo de
filiação previdenciária dos respectivos empregados. O segurado não pode ser prejudicado pelo
descumprimento do dever formal a cargo do empregador.

A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o documento
contém algum defeito formal. Esse entendimento está consolidado na Súmula nº 75 da Turma
Nacional de Uniformização: “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)”. Exemplos de defeitos formais são rasuras, folhas
faltantes, anotações fora de ordem cronológica, identificação de período de trabalho anterior
à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de férias, contribuições sindicais ou
alterações de salário, principalmente se tais ausências se derem apenas no período
controverso.

Ressalto que todos os vínculos estão anotados dentro da ordem cronológica, intercalados com
anotação de outros vínculos que constam no sistema CNIS (evento 7, PET1).

No presente caso, o INSS não alegou nenhum fato que possa comprometer essa presunção de
veracidade.

Portanto, reconheço os seguintes vínculos de emprego e consequentes vínculos de filiação
previdenciária nos seguintes períodos:

-15/10/1973 a 29/3/1974

-01/02/1988 a 10/06/1988

-14/10/1996 a 23/12/1999
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-22/07/2004 a 30/10/2006

-05/03/2007 a 15/01/2010”

04.  De fato, o Enunciado nº 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 de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo
de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Essa
presunção é relativa, pois pode ficar abalada em razão de defeitos intrínsecos ao próprio
documento: por exemplo, quando a anotação do vínculo de emprego contém rasuras, falta
de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos vínculos, ou, ainda, quando há
indícios materiais de contrafação. A anotação do vínculo de emprego em data anterior à
emissão da CTPS e a ausência de anotações de férias e de alterações salariais também
abalam a presunção de veracidade do documento.

05. Da análise da documentação noto que o autor possui 03 CTPS's: 1ª emitida
em 19/03/1974 (Ev. 1- anexo3-fls.1/2); 2ª emitida em 13/07/1990 (Ev. 1- anexo3-fls. 8/9) e a
3ª emitida em 30/03/2004 (Ev. 1- anexo3-fls.15/16).

06. Os períodos controvertidos pelos INSS, não inseridos no CNIS, mas
reconhecidos em sentença são 15/10/1973 a 29/03/1974, 01/02/1988 a 10/06/1988,
14/10/1996 a 23/12/1999, 22/07/2004 a 30/10/2006 e 05/03/2007 a 15/01/2010. Tais períodos
encontram-se registrados nas seguintes CTPS’s do autor:

-15/10/1973 a 29/03/1974: 1ª CTPS (Ev. 1- anexo3-fl.3);

-01/02/1988 a 10/06/1988: 1ª CTPS (Ev. 1- anexo3-fl.4);

-14/10/1996 a 23/12/1999: 1ª CTPS (Ev. 1- anexo3-fl.6);

-22/07/2004 a 30/10/2006: 3ª CTPS (Ev. 1- anexo3-fl.17);

-05/03/2007 a 15/01/2010: 3ª CTPS (Ev. 1- anexo3-fl.17).

07. Quanto aos períodos de 15/10/1973 a 29/03/1974, 01/02/1988 a 10/06/1988,
14/10/1996 a 23/12/1999, anotados na 1ª CTPS do autor, ratifico os fundamentos da sentença.
A inexistência de referência a vínculos empregatícios no CNIS concernentes ao período que
se estende a idos remotos (desde 1973), por si só, não constitui prova de fraude, visto que
referido cadastro em “tempos remotos era pouco confiável e sujeito a falhas” (TRF/2: AC
483.072, TE2, 31.08.2011; APELRE 517.359, TE1, 08.07.2011). E, “a presunção de
legitimidade e de veracidade dos dados do CNIS é relativa” (TRF/2: APELRE 478.275,
TE1, 08.07.2011), admitindo-se a produção de prova em contrário, inclusive documental,
consistente em dados lançados na CTPS, que constitui “prova material plena para
comprovação do tempo de serviço, nos termos do art. 62, § 2º, I, do Decreto n. 3.048/99”
(TRF/2: AGTAC 303.156, TE1, 13.08.2008). Outrossim, referidas anotações na 1ª CTPS do
autor encontram-se na ordem cronológica de anotações, sem folhas em branco ou rasuras.
Não há indício de fraude.
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08. Porém, quanto aos períodos de 22/07/2004 a 30/10/2006 e 05/03/2007 a
15/01/2010, anotados na 3ª CTPS do autor, reconheço que não gozam de presunção de
veracidade, diante de defeitos intrínsecos ao próprio documento como “falta de
encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos vínculos”, sendo que há vínculos para
o mesmo período e inclusive posterior anotados na segunda CTPS. Não há pois, uma ordem
cronológica ou mesmo lógica, entre os vínculos anotados na 2a. CTPS e esses dois anotados,
de forma isolada, na 3ª CTPS.  Ressalvo, inclusive, que concomitantemente às anotações na
3ª CTPS do autor, há anotação concomitante de outros vínculos em períodos coincidentes na 
1ª CTPS e 2ª CTPS, respectivamente, quais sejam: 01/12/2004 a 23/10/2006 (Ev.1.
ANEXO3- fl.7) e de 01/10/2007 a 18/11/2009 (Ev.1-ANEXO3-fl. 11), estes em ordem
cronológica e inseridos no CNIS pelo INSS (Ev.1-ANEXO2-fl.11). 

09. Aliado a tal fato, realmente observo que não há anotações de férias e de
alterações salariais em referidos períodos, o que “abala a presunção de veracidade do
documento”.Com efeito, excluo da contagem da carência os períodos de 22/07/2004 a
30/10/2006 (acréscimo de 04 m 16d) e 05/03/2007 a 15/01/201 (acréscimo 08 m 11d).
Como o INSS averbou no CNIS períodos parcialmente coincidentes (01/12/2004 a
23/10/2006 e 01/10/2007 a 18/11/2009), só o acréscimo resultante dos períodos ora excluídos,
é que não será computado na carência e no cômputo do tempo de contribuição do autor, ou
seja, a diferença de 01 ano e 02 meses (04 m 16 d + 08m 11 d).

10. Em relação à contagem dos períodos em gozo de auxílio-doença como
carência, é pacífico o entendimento de que a contagem dos referidos períodos, desde que
intercalados com períodos contributivos deve ser considerada, inclusive para fins de carência,
conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o Enunciado nº 73 da TNU: “O
tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrente 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”.

11.  Na hipótese, o INSS não impugnou especificamente a sentença no ponto em
que esta reconheceu que o período de auxílio-doença entre 01/10/2015 a 20/09/2016, foi
intercalado por períodos de recolhimento de contribuições para a Previdência Social
(19/04/2010 a 17/06/2010 e 01/03/2017 a 31/01/2018 - Evento 6- PROCADM1- fl. 39/40).

12. O cômputo dos períodos anotados na CTPS (ora confirmados) e, do período
de auxílio-doença, gera o acréscimo de 60 meses de carência. Veja-se

Período:                                                           Somatório:
15/10/1973 a 29/03/1974                                0 a 5 m 15 d
01/02/1988 a 10/06/1988                                0 a 4 m 10 d
14/10/1996 a 23/12/1999                                3 a 2 m 10 d
01/10/2015 a 20/09/2016                                0 a 11 m 20 d
                                                                     04 a 11m 25 d (ou 60 meses de carência) 

13. Na DER, o INSS computou 161 meses de carência (Ev. 6- PROCAD1-
fl.40), que somada à carência de 60 meses reconhecida na sentença, ultrapassa 180 meses de
carência na DER, além de a autora contar com mais de 60 anos de idade (23/10/1952).
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Portanto, preenche a autora os requisitos para obtenção da aposentadoria por idade na DER
(28/10/2017). 

14. Em relação à correção monetária, o STF asseverou que a 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. Ainda, no Recurso
Especial n. 1.495.146, vinculado ao tema repetitivo n. 905, do STJ, publicado em 02/03/2018,
foi esclarecido o não cabimento da modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial da remuneração da poupança, no âmbito do STF, pois objetivou apenas reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, prevalecendo o IPCA-E e o
INPC como índices de corrigir o fenômeno inflacionário. Na hipótese, esse é o padrão a ser
observado. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de
eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja
modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A declaração de
inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do quando
decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal. Na hipótese, também nada a alterar
na sentença quanto aos juros e correção monetária.

15. Ante o exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso do INSS, a
fim de excluir do cômputo da carência e do tempo de contribuição os períodos de 22/07/2004
a 30/10/2006 e de 05/03/2007 a 15/01/2010, naquilo que excede os períodos de 01/12/2004 a
23/10/2006 e 01/10/2007 a 18/11/2009 (já averbados no CNIS). No mais, mantida a
sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96) ou em
honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321481v8 e do código CRC 2f364d37.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5006815-35.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JURACI XAVIER DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

RELATÓRIO

1. JURACI XAVIER DE SOUZA interpõe recurso inominado (evento27) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento21),
que julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria por idade, na modalidade híbrida.

2. O autor sustenta que o tempo de atividade rural remoto (período de 06/1963 a
09/1969 e de 12/1983 a 06/1994) pode ser somado ao tempo de atividade urbana para
concessão da aposentadoria por idade híbrida. Pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

3. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
(evento30).

4. É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado.

VOTO

5. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, é possível ao segurado obter a
aposentadoria por idade mista, que engloba o período trabalhado em atividade rural, com
contribuições vertidas ao RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS
(180 meses). Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o
§3º, no artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade,
conhecida como aposentadoria híbrida.

6. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria
urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador urbano, ou seja,
depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos (homem), ou 60 anos
(mulher).

7. O objetivo da norma é regular as situações em que se mescla trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício de aposentadoria
por idade.
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8. A Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do
Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida,
argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade
da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda
abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação
daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho pela cidade,
passaram a exercer atividades diferentes das lides do campo”. Trago à colação o julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI
8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO.
LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. 1. O INSS interpôs Recurso
Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito
etário ou do requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma
dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei
8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991
(com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 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." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se
constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação
por idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que
migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período de
carência suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos (caput do
art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como
expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65
anos para homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de carência
exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são reduzidas em cinco
anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei
8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista do
princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008
consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade,
passam a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente quanto ao
tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista
(art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as
evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente
trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder
Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de aposentadoria por idade não representa
desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por
idade urbana (superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de
contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o
sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do
que se o mesmo segurado permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez
de migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo
das situações de êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa
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restrição de direitos previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é
fortalecida pela conclusão de que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991
materializa a previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios
destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a
preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação legal
aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na
mesma linha do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a
conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com as respectivas regras.
15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 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 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das
contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126
meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de atividades
urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do requerimento
administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da
Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.” (Processo:REsp 1407613 RS
2013/0151309-1 Relator(a):Ministro HERMAN BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão
Julgador:T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/11/2014).

9. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo ainda 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 “híbrida”, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do
requisito etário. Prevalece o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3
do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento
em que implementar o 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. 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
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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)

10. A Turma Nacional de Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), havia fixado o entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de serviço rural precisava estar
dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses), ou contíguo ao início
dele, sendo vedado o aproveitamento de "tempo rural remoto".

11. Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
decisão proferida nos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404, acompanhando o
voto do Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, se posicionou favoravelmente ao
cômputo do período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade
de recolhimentos, na aposentadoria híbrida, superando o entendimento outrora
esposado pela TNU. Trago à colação o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO
FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§
3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO
URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E
DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA
FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO
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POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA
AFASTAR A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A análise da lide
judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é
necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial
condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora
DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é
importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser
aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se
pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com
alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de
modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do
Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015, p. 35). 3.   A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4.   A aposentadoria híbrida consagra o princípio
constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas
e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou
definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma
vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5.   A inovação
legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao
admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria
rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros
períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da
carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o
requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6.   Analisando o tema, esta Corte
é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que
anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou
comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao
requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria
híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7.   A teste defendida pela
Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de
atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período
remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que
a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens,
migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento
contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural,
máxime se do sexo feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos
Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a
justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento
renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma
surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos
seus olhos. 10.  Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado
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para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que
não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da
Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. 11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os
Embargos de Declaração opostos   com    notório    propósito   de prequestionamento não têm
caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12.
Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários
fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (Processo:REsp 1.788.404 - PR -
2018/0340826-4 - Relator(a):Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Julgamento:14/08/2019 Órgão Julgador: Primeira Seção Publicação: DJe 04/09/2019).

12. Assim sendo, impõe reconhecer que para concessão da aposentadoria por
idade híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, poderá ser computado o período
de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
independentemente do tipo de labor (rural ou urbano) exercido no período de carência ou no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

13. Na hipótese dos autos, o autor completou 65 anos de idade em 13/09/2017
(evento12, PROCADM1, fl.03) e formulou requerimento administrativo em 25/04/2018
(evento6, INDEFERIMENTO2). Logo, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte
autora deve cumprir 180 meses de carência (15 anos) de atividade urbana e rural.

14. Nesse sentido, restou provado nos autos, pelo extrato do CNIS (evento12,
fl.19/20), que a parte autora recolheu 77 contribuições urbanas (5 anos, 5 meses e 22 dias -
Evento 13 - oet 4 fl.s 19/20). Para comprovar o labor na condição de segurado especial,
juntou: i) declaração de terceiro proprietário acerca do labor do autor no período de
10/06/1963 a 13/09/1969 (evento1, DECL4, fl.01/15); ii) declaração de terceiro proprietário
acerca do labor do autor no período de 12/1983 a 25/06/1994 (evento1, DECL6, fl.01/06); iii)
CTPS (evento1, CTPS7); iv) certidão de seu casamento com Analice Barbosa, contraído em
25/08/1979, na qual consta a profissão do autor como "operário" (evento1, CERTCAS11).

15. O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido da parte autora sob o
seguinte argumento:

“(...)De acordo com o disposto nos artigos 25, inciso II; 142, e 48, §§ 1° e 2°, da Lei nº.
8.213/1991 são os seguintes os requisitos para a concessão de Aposentadoria por Idade aos
trabalhadores rurais:

- cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses completos de exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, independentemente de recolhimento de
contribuições previdenciárias (artigos 25, inciso II c/c 142, e 48, § 2°, da Lei nº 8.213/1991);

- ter o trabalhador rural 60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55 (cinqüenta e cinco)
anos completos, se mulher (artigo 48, § 1o, da Lei nº 8.213/1991).

Contudo, cabe registrar que os 180 meses de atividade rural correspondente à carência do
benefício deverão que ser comprovados, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao seu requerimento ou quando do implemento da idade mínima,
conforme preceitua o § 2°, art. 48, da Lei 8.213/91.
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Essa descontinuidade admitida na lei é aquela que tenha duração curta de tempo, que não
infirme a presunção da continuidade do trabalho rural.

Nesse sentido, também prevê a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), que diz que: “Para a concessão de aposentadoria por idade de
trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido
no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento
da idade mínima.”

Períodos remotos de atividade não servem como carência para a concessão da aposentadoria
por idade rural.

Logo, como a parte autora cumpriu o requisito etário em 2012 (nascimento em 1952) e fez o
requerimento do benefício no ano de 2018, a sua atividade campesina deveria ser comprovada
a partir de 1997 ou de 2003

No caso concreto, a parte autora pretende o reconhecimento dos períodos de junho/1963 a
setembro/1969 e de dezembro/1983 a junho/1994, os quais são inservíveis para contagem de
carência quanto ao benefício pretendido, por se tratar de períodos remotos de alegada
atividade rural.

Por outro lado, a análise do CNIS releva períodos intervalados de atividade urbana entre
abril/1976 e outubro/1983, de forma a ser igualmente inviável a concessão de aposentadoria
híbrida.

Dessa feita, entendo desnecessária a produção probatória com tomada de depoimentos em
audiência, pois a pretensão autoral se revela improcedente à luz das asserções lançadas na
petição inicial, e sob o entendimento de que o período remoto de atividade rural não serve
para efeitos de carência, nos termos do §2º do art. 48 da Lei 8.213/91 e da Súmula 54 da
TNU.”

16. No caso concreto, em que pese o STJ ter se posicionado favoravelmente ao
cômputo do período de "trabalho rural remoto" para fins de obtenção de aposentadoria
híbrida, verifico que não há documentos que comprovem o labor rural no período alegado (de
06/1963 a 09/1969 e de 12/1983 a 06/1994). Para comprovar ambos os intervalos, o autor
apenas acostou DUAS declarações de proprietários de terra. As declarações firmadas por
terceiros (evento1, DECL 4 e 6) não podem ser aceitas, pois “A declaração do empregador de
que a autora laborou em sua propriedade agrícola é documento que não pode ser
considerado como prova material, pois resume-se numa mera declaração, equivalente às
demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU
16/9/2002). Do mesmo modo, também não faz prova a certidão de casamento do autor,
contraído em 1979, posto que consta a sua profissão como operário (evento1, CERTCAS11).

17. Além disso, verifico no CNIS do autor, que ele conta com vários vínculos
empregatícios urbanos, entre os anos de 1976 a 1983 (Evento 13 - pet3), de modo que a
prova de atividade rural nos períodos anteriores e posteriores aos intervalos de labor urbano
deve ser robusta e autonôma para cada período. O retorno ao campo, depois de anos de labor
rural (seis anos), não pode ser presumido e dever ser comprovado por início de prova
material. Note-se que, por ocasião do casamento, em 1979 (quando o autor contava com 26
anos), ele já estava na cidade trabalhando e já foi qualificado na certidão de casamento como
"operário".
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18. Por fim, quanto ao primeiro período que se pretende comprovar (de 1963 a
1969), observo que o autor nesta época possuía 11 a 17 anos de idade. O trabalho do menor é
admitido, mas o regime de economia familiar deve ser devidamente comprovado. Ressalto
que não existe nos autos qualquer documento que comprove que os pais do autor eram
lavradores, ou mesmo que residiam em zona rural, e que havia assistência mútua entre os
membros da família para obtenção da renda necessária à subsistência familiar, não havendo
como comprovar o regime de economia familiar. Como dito acima, o único documento
referente ao período é uma declaração emitida por terceiro (filho de proprietário de terra),
informando que o autor era "meeiro", sem fazer qualquer referência aos genitores do autor.
Assim, o exercício de atividade rural pelo menor de idade deve estar devidamente
comprovado, conforme inclusive, já decidiu a TNU, em sua Súmula nº 5, cujo teor segue
transcrito: “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”. A documentação juntada não é apta a comprovar tempo rural do menor de
idade em regime de economia familiar.

19. Assim, ausente início de prova material, a parte autora não faz jus ao
benefício de aposentadoria por idade, uma vez que a prova exclusivamente testemunhal não
basta para tal finalidade, de acordo com o art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91 e o enunciado n. 149
da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“A prova exclusivamente
testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de
benefício previdenciário”).

20. Em conclusão, apesar de restar comprovado o cumprimento do requisito
etário e o labor urbano como segurado obrigatório e de ser admitido, em tese, o
aproveitamento de tempo rural remoto, o autor não comprovou a atividade rural,
considerando que não apresentou início de prova material válido, não fazendo jus ao
benefício de aposentadoria por idade híbrida. Sentença mantida por fundamento diverso.

21. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento.  Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento 3. Certificado o trânsito trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000328037v7 e do código CRC b71a0bd9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0039614-94.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ZENI MARIA DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO (OAB ES020602)

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

RELATÓRIO

01. ZENI MARIA DE JESUS interpõe recurso inominado (evento25) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Federal de Linhares/ES (evento19),
que julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria rural por idade e a pagar as prestações vencidas desde a data do requerimento
formulado em sede administrativa.

02. A recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos
evidenciam o implemento da idade mínima e o exercício de atividade rural durante o período
correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido
de aposentadoria por idade rural. Subsidiariamente, requer a averbação do trabalho rural
desde os 14 (quatorze) anos, quando começou a trabalhar com seus genitores. Não sendo este
o entendimento, pugna pela anulação da sentença face sua aparente contradição e que a ação
seja julgada sem resolução do mérito, oportunizando a recorrente a produção de maiores
provas de sua qualidade de trabalhadora rural.

03. O INSS ofereceu contrarrazões no evento 29.

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito

VOTO

05. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima, de 60 anos, se
homem, e 55 anos, se mulher e comprove o exercício de atividade rural, ainda que
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou à data do
implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em
número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 14/03/1953
(evento1, out12), tendo completando o requisito etário em 2008, devendo, portanto, cumprir
carência de 162 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 13 anos e 6 meses anteriores à data do implemento da idade
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mínima ou por 15 anos anteriores à data do requerimento administrativo. A autora requereu a
aposentadoria rural em 16/12/2016 (evento1, out8). Desse modo, deve comprovar o trabalho
rural no período de 1994 a 2008 ou de 2001 a 2016.

07. A recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) CTPS do marido da autora (evento1, out5, fls.01/02); ii) sentença
na qual foi concedido o benefício de aposentadoria por idade rural ao marido da autora na
condição de empregado rural (evento1, out5, fls.09/10); iii) entrevista rural (evento1, out6);
iv) certidão de seu casamento com Francisco de Jesus, contraído em 01/06/1974, na qual
consta a profissão da autora como doméstica e do marido como vaqueiro (evento1, out14); v)
contrato de arrendamento pelo período de 10/08/2012 a 10/08/2022, com firma reconhecida
em 20/12/2012 (evento1, out15).

08. O Juízo a quo proferiu a seguinte sentença:

“Neste específico contexto, quanto ao período de atividade rural controvertido, a autora traz,
com a pretensão de servir-lhe de início de prova, documentos existentes, exclusivamente, em
nome do cônjuge/companheiro.

A pretensão não pode ser acolhida, pelas razões que passo a apontar.

O documento de membro do grupo familiar (cônjuge, companheiro, filho, genitor, dentre
outros) é indiciário, exclusivamente, da condição de trabalhador rural da pessoa à qual essa
ocupação é atribuída, se o trabalho for exercido em caráter individual, como ocorre com os
empregados, contribuintes individuais ou trabalhadores avulsos.

Assim, se o trabalho do cônjuge, companheiro, filho, genitor, dentre outros, for exercido em
regime individual (como empregado, contribuinte individual ou trabalhador avulso), o
documento existente em seu nome não será apto a servir de prova do labor exercido, também
individualmente, por outro membro do grupo familiar.

Isso porque, para o empregado, o contribuinte individual e o trabalhador avulso, o contrato
de trabalho é personalíssimo, não se podendo presumir que um integrante do grupo familiar
é empregado rural ou contribuinte individual rural ou trabalhador avulso rural pelo simples
fato de o outro membro do grupo familiar também o ser.

O enunciado n. 6, da TNU, aplica-se a situação diversa, na qual a qualidade de segurado
especial de um familiar, comprovada documentalmente, traduz início de prova material apto
a indicar que outro membro – integrando, em regime de economia familiar, o mesmo grupo
parental – ostenta, também, a condição de rurícola, naquela categoria (segurado especial).

É nesse sentido que se deve ler, a meu juízo, o enunciado de súmula n. 6, da TNU, segundo o
qual “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”.

Note-se que, nesse cenário, a condição de segurado especial de um membro do grupo
familiar é deduzida de idêntica qualidade do outro (também segurado especial), a partir de
um elemento que os vincula, qual seja, o exercício da atividade rural em REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR.
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Todavia, a situação em apreço é distinta. O que se pretende, no período em exame, é
presumir a condição de rurícola de um membro (a autora) a partir da qualidade de
empregado rural ou contribuinte individual do outro (cônjuge), em um contexto no qual
ausente o elemento comum que permitiria extrair essa presunção, isto é, o exercício do labor
rural em regime de economia familiar.

No mesmo sentido, por todos: Tuma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), PEDILEF n. 200970530013830, Rel. Juiz Federal Adel Américo de
Oliveira, DOU de 30/03/2012; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Espírito Santo, Recurso n. 0006375-55.2010.4.02.5050/01, e-DJF2R de
31/03/2015.

Pois bem.

O inciso III do art. 26, o inciso I do art. 39, o § 2º do art. 48 e, enquanto prospectou eficácia, o
art. 143, todos da Lei n. 8.213/91, são expressos ao exigir, como pressuposto da aposentadoria
por idade rural, o exercício do labor campesino, por tempo equivalente à carência, no
"período imediatamente anterior" à DER ou, pelo menos, à data em que alcançada a idade
mínima de 55 anos, para a mulher, ou 60 anos, para o homem.

Então, só se pode computar, em substituição à carência, quer para a aposentadoria por idade
híbrida, quer para a aposentadoria por idade rural, o tempo de atividade rural integrante
desse período imediatamente anterior, não se admitindo, assim, o aproveitamento de tempo
rural remoto (TNU, PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318, julgado em 17/08/2018, publicado
em 27/08/2018).

Adverte-se, por isso, serem irrelevantes as alegações de exercício do labor campesino em
época remota, desde os doze ou quatorze anos de idade, ou desde a época das núpcias, tão
recorrentes neste Juízo.

De partida, cumpre consignar que fotografias não são documentos de prova do labor
campesino, não só porque substanciam registro instantâneo – e não continuado – de certo fato,
mas ainda porque não têm conteúdo apto a revelar o efetivo exercício do trabalho, com as
suas principais nuances, especialmente a época em que se deu, em que lugar e para quem foi
prestado.

Noutro giro, declarações extemporâneas, subscritas por terceiros, também não traduzem início
de prova material válido. Ora, admitir como válidas declarações feitas por terceiros, como se
fossem equivalentes à prova documental, resultaria, em última análise, no esvaziamento da
regra do § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91. Isso porque, nesse cenário, bastaria àquele que
não conta com início de prova material reunir uma ou mais declarações de terceiros,
reduzindo-as a escrito, como forma de suprir a ausência de suporte material quanto aos fatos
alegados administrativamente ou em Juízo, em verdadeira burla à regra em referência.

Neste caso, os documentos trazidos ao caderno processual são, essencialmente, estes:

 i) CTPS existente em nome do marido, reportando vínculos de emprego rural mantidos, desde
1978 até, pelo menos, o ano de 2012 (conclusão a que se chega examinando-se a CTPS de fls.
66/67 em cotejo com o extrato do CNIS de fl. 81);

ii) certidão a revelar casamento celebrado em 01/06/1974, na qual se faz constar que, à época
das núpcias, a autora era "doméstica" e o marido "vaqueiro" (fl. 61);

iii) contrato de parceria agrícola celebrado em 2012, com base no qual o INSS reconheceu, em
favor da requerente, 50 meses de atividade rural (fls. 64/65).
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Como se observa, excluídos o documento referido, acima, no item iii, que refere condição da
autora (segurada especial) a partir de 2012, os demais elementos materiais revelam o
trabalho exercido pelo marido da requerente, em caráter individual (sob vínculo de
emprego), não servindo, portanto, de início de prova em favor da autora.

Note-se que, na petição inicial, a autora sustentou que, antes daquele ano de 2012, além de
limpar pastos e plantar capim, também trabalhou em lavoura de mamão e café.

Nesta região, há inúmeras lavouras de mamão e café e não é incomum que os trabalhadores
tenham a CTPS assinada ao menos nas épocas de safra (no caso do café, entre abril e julho de
cada ano).

Sendo assim, não é crível a alegação formulada pela autora de que, por quase trinta anos,
trabalhou em lavoura de mamão e café, sem um único vínculo sequer de trabalho anotado
na CTPS, em todo esse período, mesmo que esporádico e curto.

Nesse panorama, quanto ao alegado trabalho rural exercido antes de 2012, como diarista,
na mesma fazenda em que o marido foi empregado, a pretensão da autora funda-se,
exclusivamente, em prova testemunhal, o que não se admite, para fins previdenciários.

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, I).

Nesse cenário, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito se, como neste caso, a
petição inicial não for instruída com documentos aptos a servir de início de prova material,
pois a hipótese é, segundo a orientação firmada pelo STJ, de falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC/2015, art. 485, I).4

Ressalvo, contudo, meu entendimento pessoal, adotado em casos pretéritos, de que a
ausência de prova resulta em improcedência do pedido, mais ainda em um sistema que
admite a relativização da coisa julgada, se "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em
julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só,
de lhe assegurar pronunciamento favorável" (CPC/2015, art. 966, VII).

Feita a ressalva, valho-me da orientação firmada pelo STJ para concluir que, não havendo,
neste caso, início de prova material, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, com
amparo no art. 485, I, do CPC/2015.

(...)

III. Dispositivo

Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO OS PEDIDOS,
extinguindo o processo com resolução de mérito. ”   

09. Inicialmente, observo que assiste razão à recorrente quanto a alegação de
contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. O caso seria de embargos de
declaração, mas em vista dos princípios do Juizado Especial Federal, uma vez submetido o
julgamento à TR, esta pode fazer a correção da sentença. Assim, tendo em vista a clareza de
exposição da fundamentação, vê-se que o magistrado faz ressalva de seu entendimento
pessoal "de que a ausência de provas resulta em improcedência do pedido" para adotar
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posição do STJ e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito diante da ausência de
início de prova material.  Mas, em sentido diametralmente oposto à fundamentação, no
dispositivo constou a a improcedência do pedido. Verifico, dessa forma, que houve erro
material no dispositivo da sentença, que deve ser retificado neste particular para
constar "extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do
CPC/15.

10. Quanto ao mérito, da análise dos autos, verifico que realmente não há
documentos que comprovem o período de carência. Em exame da questão, verifico que há
início de prova material somente a partir de 2012, período em que o marido da autora realizou
contrato de arrendamento (evento1, out15). Insta destacar que o INSS já homologou tal
período como de atividade rural (evento7, out22, fl.10).

11. Quanto ao período anterior a 2012, a recorrente juntou apenas documentos
em nome do seu marido, contudo, verifico que o marido da autora sempre foi empregado
rural, com vínculos anotados em sua CTPS e CNIS de 1978 a 2012 (evento1, out5, fls.01/02
e evento7, out22, fl.06), tendo inclusive se aposentado na condição de empregado rural
(evento1, out5, fls.09/10). Assim, considero que a condição de empregado rural não
empresta eficácia probatória ao outro integrante do grupo parental que deseje
comprovar a qualidade de segurado especial, posto que o contrato de trabalho é
personalíssimo, não se podendo presumir que um integrante do grupo familiar é
empregado (ou diarista), ainda que rural, pelo simples fato de o outro também o ser.
Não ignoro que a qualidade de segurado especial de um familiar, comprovada
documentalmente, induz início de prova material apto a indicar que outro membro –
integrando, em regime de economia familiar, o mesmo grupo parental – ostenta, também, a
condição de rurícola, naquela categoria (segurado especial). Nesse cenário, note-se, a
condição de segurado especial de um membro é deduzida de idêntica qualidade do outro, a
partir de um elemento que os vincula, qual seja, o exercício da atividade rural em regime de
economia familiar. Todavia, a situação em apreço é distinta. No mesmo sentido, por todos:
Tuma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), PEDILEF n.
200970530013830, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU de 30/03/2012; 2ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo,
Recurso n. 0006375-55.2010.4.02.5050/01, e-DJF2R de 31/03/2015.

12. Em relação a alegação de labor na condição de diarista, verifico que não há
início de prova material nos autos e a comprovação da atividade rural não pode estar pautada
apenas em prova testemunhal, nos termos da Súmula 149, STJ (“A prova exclusivamente
testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de
benefício previdenciário”).

13. Dessa forma, o acervo probatório existente nos autos revela-se frágil, não
tendo a autora comprovado o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, durante o período correspondente à carência legalmente prevista para a
obtenção do benefício. Do mesmo modo também não há períodos a serem averbados em
período remoto, haja vista a ausência de provas do labor da autora em conjunto com os
genitores.
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14. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

15. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para corrigir a contradição existente entre o exposto na
fundamentação e no dispositivo, fazendo constar a extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e
honorários advocatícios. Certificado o trânsito trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310813v11 e do código CRC 2fbbb708.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001991-30.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ADJANES VICENTE DE PAULO (AUTOR)
ADVOGADO: NELSON DE MEDEIROS TEIXEIRA (OAB ES003841)

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

RELATÓRIO

1. ADJANES VICENTE DE PAULO interpõe recurso inominado (evento30)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(evento23), que julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício
de aposentadoria por idade, na modalidade híbrida.

2. O autor sustenta, inicialmente, que a sentença deve ser anulada, posto que o
presente recurso restou prejudicado tendo em vista que as respostas da testemunha em relação
às perguntas do advogado não constam do vídeo 2 do evento28. Aduz ainda que há início de
prova material do exercício de atividade na qualidade de segurado especial no período de
01/04/1983 a 30/05/1988, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida. Pugna
pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o
pedido inicial.

3. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
(evento36).

4. É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado.

VOTO

5. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, é possível ao segurado obter a
aposentadoria por idade mista, que engloba o período trabalhado em atividade rural, com
contribuições vertidas ao RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS
(180 meses). Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o
§3º, no artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade,
conhecida como aposentadoria híbrida.

6. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria
urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador urbano, ou seja,
depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos (homem), ou 60 anos
(mulher).

7. O objetivo da norma é regular as situações em que se mescla trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
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aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício de aposentadoria
por idade.

8. A Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do
Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida,
argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade
da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda
abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação
daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho pela cidade,
passaram a exercer atividades diferentes das lides do campo”. Trago à colação o julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI
8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO.
LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. 1. O INSS interpôs Recurso
Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito
etário ou do requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma
dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei
8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991
(com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 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." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se
constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação
por idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que
migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período de
carência suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos (caput do
art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como
expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65
anos para homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de carência
exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são reduzidas em cinco
anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei
8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista do
princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008
consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade,
passam a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente quanto ao
tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista
(art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as
evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente
trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder
Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de aposentadoria por idade não representa
desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por
idade urbana (superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de
contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o
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sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do
que se o mesmo segurado permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez
de migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo
das situações de êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa
restrição de direitos previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é
fortalecida pela conclusão de que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991
materializa a previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios
destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a
preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação legal
aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na
mesma linha do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a
conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com as respectivas regras.
15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 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 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das
contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126
meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de atividades
urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do requerimento
administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da
Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.” (Processo:REsp 1407613 RS
2013/0151309-1 Relator(a):Ministro HERMAN BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão
Julgador:T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/11/2014).

9. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo ainda 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 “híbrida”, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do
requisito etário. Prevalece o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3
do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento
em que implementar o 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.
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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)

10. A Turma Nacional de Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), havia fixado o entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de serviço rural precisava estar
dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses), ou contíguo ao início
dele, sendo vedado o aproveitamento de "tempo rural remoto".

11. Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
decisão proferida nos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404, acompanhando o
voto do Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, se posicionou favoravelmente ao
cômputo do período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade
de recolhimentos, na aposentadoria híbrida, superando o entendimento outrora
esposado pela TNU. Trago à colação o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO
FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§
3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO
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URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E
DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA
FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO
POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA
AFASTAR A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A análise da lide
judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é
necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial
condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora
DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é
importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser
aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se
pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com
alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de
modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do
Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015, p. 35). 3.   A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4.   A aposentadoria híbrida consagra o princípio
constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas
e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou
definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma
vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5.   A inovação
legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao
admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria
rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros
períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da
carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o
requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6.   Analisando o tema, esta Corte
é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que
anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou
comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao
requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria
híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7.   A teste defendida pela
Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de
atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período
remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que
a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens,
migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento
contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural,
máxime se do sexo feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos
Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a
justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento
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renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma
surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos
seus olhos. 10.  Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, 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, nos termos do art. 48, § 3o. da
Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. 11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os
Embargos de Declaração opostos   com    notório    propósito   de prequestionamento não têm
caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12.
Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários
fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (Processo:REsp 1.788.404 - PR -
2018/0340826-4 - Relator(a):Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Julgamento:14/08/2019 Órgão Julgador: Primeira Seção Publicação: DJe 04/09/2019).

12. Assim sendo, impõe reconhecer que para concessão da aposentadoria por
idade híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, poderá ser computado o período
de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
independentemente do tipo de labor (rural ou urbano) exercido no período de carência ou no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

13. Na hipótese dos autos, o autor completou 65 anos de idade em 05/11/2009
(evento1, ANEXO6, fl.04) e formulou requerimento administrativo em 22/02/2018
(evento10, CONT3, fl.15). Logo, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte autora
deve cumprir 168 meses de carência (14 anos) de atividade urbana e rural.

14. Nesse sentido, restou provado nos autos, pelo extrato do CNIS (evento10,
CONT3, fl.02/05), que a parte autora recolheu 89 contribuições urbanas. Para comprovar o
labor na condição de segurado especial, juntou: i) declaração de terceiro proprietário acerca
do labor do autor no período de 04/1983 a 05/1988 (evento1, anexo7, fl.01); ii) ficha do
sindicato rural com admissão em 30/11/1981 (evento1, anexo7, fl.06/07); iii) certidão de seu
casamento com Maria da Conceição Cruz, contraído em 10/01/1980, na qual consta a
profissão do autor como lavrador (evento1, anexo7, fl.01).

15. O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido da parte autora sob o
seguinte argumento:

“(...)Apesar de existir documentos antigos, não há suporte probatório mínimo para o
reconhecimento do tempo de labor rural requerido.

Com efeito, em depoimento pessoal o autor afirmou que laborou por vários anos como
ajudante de obra antes de 1983 em diversos estados diferentes, sendo certo que entre
27/01/1983 e 25/02/1983 o autor laborou em uma construtora na Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro.

A primeira testemunha afirmou que o autor laborou em sua propriedade entre 1983 e 1988
como colono.

Apesar da prova oral favorável, não há prova material contemporânea ao período de 1983 a
1988.
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Sem a averbação pretendida, o autor não atinge a carência necessária à fruição do benefício,
merecendo a improcedência.”

16. Observo que o recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Realmente, não há  documentos suficientes que comprovem o labor rural no
período de 04/1983 a 05/1988. Em que pese o autor ter apresentado certidão de casamento,
contraído em 10/01/1980, na qual consta a sua profissão como lavrador (evento1, anexo7,
fl.01) e ficha do sindicato rural com admissão em 30/11/1981 (evento1, anexo7, fl.06/07),
verifico que o recorrente possuiu vínculo urbano em 1983, conforme extrato do CNIS
reproduzido abaixo (evento10-CONT2):

17. Desse modo, quando o trabalhador deixa de exercer atividade rural, passa a
exercer atividade urbana e depois alega retomar a atividade rural, é necessária a formação de
início de prova material autônomo para cada um dos períodos de atividade rural: o anterior
e o posterior ao exercício da atividade urbana. A Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça decidiu, em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que “a extensão
de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível
quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de
natureza urbana” (RESP 1.304.479, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE
19/12/2012). Da mesma forma, quando o documento antigo está em nome do próprio
requerente, mas ele exerceu atividade urbana, o documento antigo não serve como indício de
que o requerente tenha voltado a exercer atividade rural.

18. Ademais, a declaração firmada por terceiro (evento1, anexo7, fl.01) não
pode ser aceita, pois “A declaração do empregador de que a autora laborou em sua
propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como prova material, pois
resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº
278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU 16/9/2002).

19. Por fim, quanto à alegação do recorrente de nulidade da sentença tendo em
vista que não constam do vídeo 2 do evento28 as respostas da testemunha em relação às
perguntas do advogado, verifico que apesar de o vídeo não estar completo, o inteiro teor do
depoimento não é importante para o deslinde da questão, posto que se não há início de prova
material. De fato, não há relevância  na análise do conteúdo da prova oral, porquanto a
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comprovação da atividade rural não pode estar pautada apenas em prova testemunhal, nos
termos da Súmula 149, STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não basta à
comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”).

20. Dessa forma, apesar de restar comprovado o cumprimento do requisito
etário e o labor urbano como segurado obrigatório, o autor não comprovou a atividade
rural, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida.

21. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

22. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento4. Certificado o trânsito trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000326596v4 e do código CRC d3cbada1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000432-04.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS AUGUSTO OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO (OAB MG106631)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado (Evento 29) contra sentença  (Evento
21) que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a autarquia implantação – e
pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à
autora, com DIB em 08/08/2018, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, corrigido com base no IPCA-
e, conforme julgamento das ADIN 4425 e 4357. Deferiu pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, fixando multa em razão de eventual descumprimento, de R$ 500,00 por dia de
atraso. Em suas razões, defende que a fixação de astreintes não guarda razoabilidade, nem
tampouco se coaduna com a devida consideração à autarquia que sempre cumpriu com suas
obrigações judiciais. Assevera, ainda, que a fixação da multa, por atraso no cumprimento, nos
termos em que fixada, representa desproporcionalidade flagrante com a realidade do
benefício, o que esbarraria em possível enriquecimento sem causa. Pugna pela revogação
da multa. Ainda, defende a aplicação da TR como índice de correção monetária, ao menos até
20/09/2017, data da decisão do RE 870.947. 

02. A parte autora não apresentou contrarrazões.

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada
vinha se posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de
sanção deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela
deve incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
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é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que fixo a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por
dia de atraso.

05. quanto ao critério de correção monetária, o STF, na sessão de julgamento de
20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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.

06. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

07. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

08. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
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excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal.

09. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, de modo que a
decisão proferida pela Corte superior apenas ratificaria tal posicionamento.

10. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de
R$ 100,00. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do
art. 55 da Lei n. 9.099/95. Com o trâsnsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311710v2 e do código CRC 0027462d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000359-57.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LOURDES RAMBINSKI FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNELE DE MELLO ALMEIDA (OAB ES027969)

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

RELATÓRIO

01. LOURDES RAMBINSKI FERREIRA DA SILVA interpõe recurso
inominado (evento33) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de
Colatina/ES (evento27), que julgou improcedente o seu pedido para condenar o INSS a
conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade rural.

02. A recorrente alega que as provas existentes nos autos evidenciam o
implemento da idade mínima e o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, durante o período correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do
benefício. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja
julgado procedente o pedido inicial.

03. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da
sentença de improcedência (evento37).

04. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

05. 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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 24/10/1956
(evento1, CPF3), tendo completado o requisito etário em 2011, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo – 06/03/2018 (evento1, PROCADM11). Desse modo,
deve comprovar o trabalho rural no período de 1996 a 2011 ou 2003 a 2018.

07. A recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) contrato de parceria agrícola pelo período de 30/06/2014 a
30/06/2017 (verbal desde 30/06/2009), com firma reconhecida em 30/04/2018 (evento1,
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doc5); ii) declaração de ex - patrão acerca do labor da autora no período de 1996 a 2014
(evento1, doc6); iii) cnis (evento1, doc7); iv) cadastro eleitoral no qual consta a profissão da
autora como trabalhadora rural - 16/03/2018 (evento1, doc8); v) ficha de matrícula (evento1,
doc9); vi) ficha do cidadão da Prefeitura Municipal – 2001 (evento1, doc10); vi) declaração
de terceiro (evento1, doc12).

08. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o seguinte fundamento:

“Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e duas testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas.

Contudo, a documentação carreada aos autos não formou arcabouço probatório suficiente
para configurar o início de prova material capaz de comprovar o exercício da atividade rural
durante o período de carência necessário para a concessão do benefício. Explico.

Ocorre que o contrato de parceria agrícola pactuado entre a autora e o Sr. Nelson Paulo
Tavares, além de ser referente ao labor rural entre os anos de 2014 a 2017, aduzindo que o
mesmo existia desde 2009 de forma verbal, somente teve sua firma reconhecida em
30/04/2018, após o requerimento administrativo. Inservível, portanto, para comprovar o labor
rural no período de carência necessário (2009-2017).

Registre-se que o fato de constar a expressão “lavrador” em documentos, tais como fichas de
matrículas, cadastro eleitoral, dentre outros, não prova esta condição, já que produzidos
mediante mera declaração, unilateral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO FRÁGIL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
Pretensão do Apelante de que haja o reconhecimento de tempo de serviço rural - de janeiro de
1968 a dezembro de 1976-, em regime de economia familiar, para fins de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, após o cômputo dos períodos trabalhados em
regime celetista. 2. Qualificações profissionais constantes de alguns dos documentos emitidos
não podem ser tidas como prova incontestável daquela condição. Em geral, são informações
registradas por mera declaração do interessado. Daí por que não se pode ter como absoluta a
prova da manutenção da profissão constante de registros históricos, ou de declarações
pessoais (alistamento eleitoral, ficha de matrícula de filhos, ficha de saúde, declarações, etc),
mormente quando dissociadas de outros elementos que venham a corroborar a condição
profissional alegada. 3. O próprio Autor e as testemunhas afirmaram que o pai era vaqueiro
na fazenda em que viviam de 1968 a 1976 (fls. 125/130); portanto, a família sobrevivia
principalmente dos ganhos do emprego rural, e não da agricultura independente, como
registrado pelo MM. Juiz "a quo". Ausência de comprovação do regime de economia familiar.
4. Tempo de serviço que o Autor demonstra ter exercido que é insuficiente - 27 (vinte e sete)
anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias-, na data do requerimento administrativo, para a
concessão de aposentadoria pleiteada. Apelação improvida. (TRF%, AC 200984000094760,
Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano. DJ. 15/12/2011) – (Destaquei)

Da mesma forma, a declaração do Sindicato não merece ser aceita como início de prova
material. A uma, por ser confeccionada unilateralmente pela Autora, com base tão somente em
suas assertivas e nos documentos por ela apresentados. A duas, posto não ter sido homologada
pelo INSS, ou até mesmo pelo MP.
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Somado a isto, entendo que a prova testemunhal não constituiu um conjunto suficientemente
idôneo e convincente de molde a formar a convicção no sentido de reconhecer todo o tempo de
serviço rural necessário para a concessão do benefício pleiteado pela autora.

Deste modo, concluo que, diante da precária documentação apresentada, a autora não logrou
êxito em comprovar o cumprimento da carência exigida na condição de segurada especial em
regime de economia familiar até o momento de implemento do requisito etário, nem tampouco
no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, devendo ser julgado
improcedente o pedido inicial.”

09. De início, ao contrário do que restou assentado na sentença, registro que as
provas encartadas aos autos permitem concluir que, de fato, a autora trabalhou no labor rural
durante toda a sua vida. Os vínculos anotados como empregada rural no CNIS da autora
nos períodos de 10/04/2006 a 30/04/2006, de 29/05/2006 a 08/06/2006, de 21/05/2007 a
12/06/2007, de 05/05/2008 a 01/06/2008, de 01/06/2009 a 01/07/2009, de 01/04/2013 a
05/2013 e de 02/05/2014 a 20/06/2014 (evento7, pet2) correspondem a elemento de elevada
carga probatória, no sentido de que a autora dedicava-se ao trabalho campesino. Ademais a
ficha do cidadão da Prefeitura Municipal, com cadastro em 2001 (evento1, doc10), na qual
consta a profissão da autora como lavradora é documento aceito como início de prova
material da condição de segurado especial pela TNU, considerando que está anotada e
carimbada por funcionário da prefeitura, que possui fé pública. Tais documentos representam
início de prova material plenamente válido e podem ser ampliados por produção de prova
testemunhal idônea. Destaco ainda que não consta qualquer anotação de vínculo urbano no
CNIS da autora (evento7, pet2).

10. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova
material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos,
considero que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho
rural da autora, bem como os depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si.

11. Por fim, em que pese o companheiro da autora ter alguns vínculos
empregatícios urbanos, verifico em consulta ao sistema CNIS que a remuneração auferida
pelo cônjuge equivale a um salário mínimo. Assim, é certo que o mero exercício de
atividade urbana por parte do cônjuge não basta para descaracterizar a condição de segurado
especial, conforme veiculado no enunciado nº 41 da TNU (“A circunstância de um dos
integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a
descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser
analisada no caso concreto”). Essa orientação baseia-se na constatação de que as módicas
condições econômicas dos segurados, que laborem em regime de economia familiar, são
capazes de comprometer sua subsistência, motivo por que eventual trabalho urbano não
descaracteriza tal sistema colaborativo, desde que a renda obtida com o trabalho rurícola
continue sendo essencial à subsistência da família.

12. Nesse sentido, considero que rendimentos de atividade urbana que não
superem o valor de dois salários mínimos não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge,
conforme jurisprudência do TRF da 4ª Região. Porém, “superado o montante de dois salários
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mínimos percebidos pelo cônjuge, fica descaracterizada a qualidade de segurado especial,
sendo inviável o reconhecimento do exercício da atividade rural”

13. Assim, presentes o início da prova material da condição de rurícola da
autora, a qual foi corroborada pela prova testemunhal, tenho que resta comprovado o
exercício da atividade rural no período de carência, sendo, por conseguinte, cabível o
deferimento da aposentadoria postulada.

14. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da autora LOURDES
RAMBINSKI FERREIRA DA SILVA o benefício de aposentadoria por idade (rural), com
DIB em 06/03/2018 (DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados
desde a DER, acrescidos de correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da
Justiça Federal. DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a implantação do
benefício no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação do presente julgado. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321389v4 e do código CRC a07433d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000626-32.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: FLORISVALDO GONCALVES SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ANGELA MARIA PINTO RIBEIRO DOS SANTOS (OAB ES017921)

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

RELATÓRIO

1. FLORISVALDO GONCALVES SANTOS interpõe recurso inominado
(evento29) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Linhares/ES
(evento23), que julgou parcialmente procedente seu pedido para averbar como rurais os
vínculos previdenciários constantes do CNIS do autor nos períodos de 01/01/1990 a
02/02/1990, 01/05/1993 a 30/09/1994, 01/02/1995 a 12/06/1995, 02/10/1995 a 10/03/1997,
02/01/1996 a 30/04/1996, 02/11/1998 a 31/05/1999, 01/05/2000 a 30/09/2000, 03/11/2000 a
01/05/2001, 03/12/2001 a 09/05/2002, 03/02/2003 a 30/12/2003, 01/11/2004 a 05/02/2007 e
01/03/2007 a 11/07/2008.

2. O recorrente alega que as provas documentais e testemunhais existentes nos
autos evidenciam o implemento da idade mínima e o exercício de atividade rural durante o
período correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Pugna
pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o
pedido inicial.

3. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (evento33).

4. É o relatório.

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

6. 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 ou à data do implemento da idade mínima. O autor nasceu em
10/06/1957 (evento1, RG9), tendo completando o requisito etário em 2017, devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar
atividade rural por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do
requerimento administrativo – 08/11/2017 (evento1, OUT4). Desse modo, deve comprovar o
trabalho rural no período de 2002 a 2017.
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7. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) CTPS (evento1,
CTPS6, 7 e 8); ii) certidão de seu casamento com Maria Helena de Jesus Santos, contraído
em 24/10/1979, na qual consta a profissão do autor como lavrador (evento1, CERTCAS15 e
16); iii) contrato de parceria agrícola pelo período de 28/06/2017 a 27/06/2020 (verbal desde
06/06/2015), com firma reconhecida em 13/07/2017 (evento1, OUT 25, 26 e 27); iv) contrato
de parceria agrícola pelo período de 31/07/2010 a 30/07/2013, com firma reconhecida em
01/09/2010 (evento16, PROCADM3, fls.11/12); v) informação de recebimento de auxílio-
doença na condição de rural – 1996 (evento16, PROCADM3, fls.21).

8. O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido do autor sob
o seguinte argumento:

 “Pois bem.

De partida, consigno que, à luz dos informes colhidos da prova oral, é rural, e não urbano,
como anotou o INSS, o trabalho exercido pelo autor nos períodos de 01/01/1990 a 02/02/1990
(LEA MARIA ROCHA PRADO), 01/05/1993 a 30/09/1994 (DEA MARIA LEITE DE SOUZA),
01/02/1995 a 12/06/1995 (FAZENDA AGUA BOA), 02/10/1995 a 10/03/1997 (SEVERINO
BIANCHINI), 02/01/1996 a 30/04/1996 (SEVERINO BIANCHINI), 02/11/1998 a 31/05/1999
(OSMAR DIVINO DE OLIVEIRA), 01/05/2000 a 30/09/2000 (JONAS PASSOS BRUNORO),
03/11/2000 a 01/05/2001 (SERGIO LUIZ MILANEZ RIGONI), 03/12/2001 a 09/05/2002
(SERGIO LUIZ MILANEZ RIGONI), 03/02/2003 a 30/12/2003 (LAURITO LUIZ RIGONI),
01/11/2004 a 05/02/2007 (FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN) e 01/03/2007 a 11/07/2008
(JEFFERSON JUDAS CALIMAN).

Por outro lado, é urbano — e, no ponto, tem razão o INSS — o trabalho exercido pelo
requerente de 26/07/1990 a 31/07/1990 (Cartel Distribuidora de Ferro e Aço Ltda) e de
01/09/1990 a 07/06/1991 (Interagro Integração Agropecuária Ltda), visto que, quanto ao
primeiro vínculo, o depoimento do autor deixa certo tratar-se de trabalho não-rural; quanto
ao último, o autor não se recordou do que fazia, não se podendo presumir que se trata de
atividade rural.

Nesse cenário, o requerente contava, até a DER, com 39 meses de atividade rural exercida por
força dos contratos de parceria incluídos nestes autos e, ainda, outros 137 meses durante os
quais trabalhou como empregado rural, totalizando, assim, ao longo de toda a sua trajetória
profissional, 176 meses de labor campesino e, ainda, 11 meses de contribuição em atividades
não-rurais.

Ocorre que, como visto, para fins de aposentadoria por idade rural, não basta o exercício da
atividade rural de modo intercalado, ao longo de diversas décadas. Exige-se, isto sim, que o
labor campesino seja exercido, por tempo equivalente à carência, no período imediatamente
anterior a um daqueles marcos relevantes delimitados acima (idade mínima ou DER).

Neste caso, porém, dos períodos de atividade rural examinados anteriormente, apenas 109
meses estão compreendidos dentro desse período imediatamente anterior, a saber:

- de 03/02/2003 a 30/12/2003 (LAURITO LUIZ RIGONI);

- de 01/11/2004 a 05/02/2007 (FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN);

- de 01/03/2007 a 11/07/2008 (JEFFERSON JUDAS CALIMAN);

- de 01/06/2009 a 30/07/2010 (ELIAS CALIMAN);
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- de 01/09/2010 a 30/07/2013 (contrato de parceria agrícola);

- de 13/07/2017 a 28/10/2017 (contrato de parceria agrícola).

Resta examinar se, nos intervalos de tais vínculos compreendidos no período imediatamente
anterior à idade mínima ou DER, o autor exerceu a atividade rural informalmente (sem
anotação na CTPS ou sem formalização de contrato de parceria), em ordem a ter alcançado
os 180 meses de labor campesino exigidos para a aposentadoria por idade rural pretendida.

Os elementos existentes nestes autos não autorizam essa conclusão.

Com efeito, as testemunhas ouvidas nesta ação limitaram-se a discorrer sobre os vínculos já
reconhecidos pelo INSS (isto é, aqueles consignados formalmente), sem esclarecer o que fez o
requerente, e para quem o fez, nas épocas em que não teve a CTPS assinada.

Assim, pois, o requerente não demonstra que, no período imediatamente anterior à DER ou à
idade mínima, dedicou-se à atividade rural por, pelo menos, 180 meses, como se lhe exige, de
maneira que não faz jus à aposentadoria por idade rural pretendida.

Mesmo antecipando-se o termo inicial do período imediatamente anterior delimitado acima,
para abranger os vínculos rurais mais antigos, ainda assim o autor não terá alcançado os 180
meses de atividade rural que lhe são exigidos (como se viu, a atividade rural exercida ao
longo de toda a trajetória profissional do requerente soma 176 meses).

Por fim, é de observar-se que o requerente não conta com nenhum vínculo formal de trabalho
campesino consignado nos 4 anos que antecederam à data em que cumpriu a idade mínima de
60 anos (agosto/2013 a junho/2017). Ademais,  os informes colhidos da prova oral não
autorizam a conclusão de que, nesse intervalo de quatro anos, o autor continou vinculado ao
campo.

Entretanto, ressalva-se que, já contando com mais de 180 meses, somando-se as contribuições
vertidas como empregado (urbano ou rural) e a atividade rural exercida como segurado
especial, o requerente poderá postular, oportunamente, ao alcançar a idade mínima de 65
anos, uma aposentadoria por idade híbrida (art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91).

Não assim, porém, a aposentadoria por idade rural, visto que, para esta, não alcançou o
requisito concernente ao exercício da atividade rural por 180 meses, considerado o período
imediatamente anterior à idade mínima ou à DER.

III. Dispositivo

Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo
com resolução de mérito, ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS, apenas para condenar o
INSS na obrigação de averbar como rurais os vínculos previdenciários do autor nos períodos
de 01/01/1990 a 02/02/1990 (LEA MARIA ROCHA PRADO), 01/05/1993 a 30/09/1994 (DEA
MARIA LEITE DE SOUZA), 01/02/1995 a 12/06/1995 (FAZENDA AGUA BOA), 02/10/1995 a
10/03/1997 (SEVERINO BIANCHINI), 02/01/1996 a 30/04/1996 (SEVERINO BIANCHINI),
02/11/1998 a 31/05/1999 (OSMAR DIVINO DE OLIVEIRA), 01/05/2000 a 30/09/2000 (JONAS
PASSOS BRUNORO), 03/11/2000 a 01/05/2001 (SERGIO LUIZ MILANEZ RIGONI),
03/12/2001 a 09/05/2002 (SERGIO LUIZ MILANEZ RIGONI), 03/02/2003 a 30/12/2003
(LAURITO LUIZ RIGONI), 01/11/2004 a 05/02/2007 (FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN) e
01/03/2007 a 11/07/2008 (JEFFERSON JUDAS CALIMAN) [para cada período, citou-se o
nome do respectivo empregador, de acordo com o que consta do extrato do CNIS]. REJEITO,
todavia, o pedido de condenação da autarquia ré na obrigação de conceder ao requerente a
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aposentadoria por idade rural, visto que, segundo as razões lançadas anteriormente, não
foram preenchidos, até a DER, os requisitos para a fruição dessa espécie de utilidade
previdenciária.”

9. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material suficiente nos
autos a comprovar todo o período de carência, a qual pode ter sua eficácia temporal
ampliada por prova testemunhal. A certidão de casamento, contraído em 24/10/1979, na qual
consta a profissão do autor como lavrador (evento1, CERTCAS15 e 16), o contrato de
parceria agrícola pelo período de 31/07/2010 a 30/07/2013, com firma reconhecida em
01/09/2010 (evento16, PROCADM3, fls.11/12) e o contrato de parceria agrícola pelo
período de 28/06/2017 a 27/06/2020 (verbal desde 06/06/2015), com firma reconhecida em
13/07/2017 (evento1, OUT 25, 26 e 27) são documentos aceitos de modo pacífico pela
jurisprudência como início de prova material da condição de segurado especial. Insta destacar
que o endereço do autor cadastrado junto a autarquia é na zona rural de Aracruz (evento16,
PROCADM3, fl.25)

10. Ademais, os vínculos como empregado rural averbados no CNIS do autor
nos períodos de 19/12/1989 a 02/02/1990, 01/05/1993 a 30/09/1994, 01/02/1995 a
12/06/1995, 02/10/1995 a 10/03/1997, 02/01/1996 a 30/04/1996, 02/11/1998 a 31/05/1999,
01/05/2000 a 30/09/2000, 03/11/2000 a 01/05/2001, 03/12/2001 a 09/05/2002, 03/02/2003 a
30/12/2003, 01/11/2004 a 05/02/2007, 01/03/2007 a 11/07/2008 e 01/06/2009 a 30/07/2010
(evento16, OUT2) correspondem a elemento de elevada carga probatória, no sentido de que o
autor sempre dedicou-se ao trabalho campesino.

11. Quanto aos vínculos urbanos nos períodos de 26/07/1990 e 31/07/1990 e
01/09/1990 e 07/06/1991, considero que se deram em período muito curto e em tempo remoto
ao que se pretende comprovar (2002 a 2017). Ademais, o mero exercício de atividade urbana,
por poucos meses, não basta para descaracterizar a condição de segurado especial, ex vi do
enunciado da Súmula 46, que a propósito, diz: O exercício de atividade urbana intercalada
não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve
ser analisada no caso concreto (DOU 15/3/2012, p. 119).

12. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova
material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos,
considero que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho
rural do autor.

13. Assim, presentes o início da prova material da condição de rurícola do autor,
a qual foi corroborada pela prova testemunhal, tenho que resta comprovado o exercício da
atividade rural no período de carência, sendo, por conseguinte, cabível o deferimento da
aposentadoria postulada.

14. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar total
provimento para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora
FLORISVALDO GONCALVES SANTOS o benefício de aposentadoria por idade (rural),
com DIB em 08/11/2017 (DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados
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desde a DER, acrescidos de correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310167v4 e do código CRC 3c66c853.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5011350-07.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOAO LUIS MATTEDI (AUTOR)
ADVOGADO: HENRIQUE SOARES MACEDO (OAB ES004925)

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

RELATÓRIO

1. JOAO LUIS MATTEDI interpõe recurso inominado (evento24) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento18),
que julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria rural por idade e a pagar as prestações vencidas desde o indeferimento
administrativo.

2. O recorrente alega que as provas documentais e testemunhais existentes nos
autos evidenciam o implemento da idade mínima e o exercício de atividade rural durante o
período correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Pugna
pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o
pedido inicial.

3. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (evento27).

4. É o relatório.

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

6. 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 ou à data do implemento da idade mínima. O autor nasceu em
29/11/1957 (evento1, procadm4, fl.11), tendo completando o requisito etário em 2017,
devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja,
comprovar atividade rural por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou
do requerimento administrativo – 30/11/2017 (evento1, procadm4, fl.63). Desse modo, deve
comprovar o trabalho rural no período de 2002 a 2017.

7. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) certidão de seu
casamento, contraído em 13/02/1989, na qual consta a profissão como carpinteiro (evento 1,
PROCADM4, fl. 07); ii) carteira sindical rural, com data de admissão em 25/05/2005 (evento
1, PROCADM4, fl. 14); iii) ficha de matrícula escolar (evento 1, PROCADM4, fls. 16-17);
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iv) cadastro da família junto à Prefeitura Municipal de Itaguaçu, em que consta a profissão de
lavrador do autor, datado em 24/07/2003 (evento 1, PROCADM4, fl.20); v) certidão eleitoral,
em que consta a ocupação de trabalhador rural do autor, expedida em 04/12/2017 (evento 1,
PROCADM4, fl. 30); vi) certificado de dispensa de incorporação, expedido em 02/08/1978,
em que o autor é qualificado como lavrador (evento 1, PROCADM4, fl. 31); vii) contrato de
parceria agrícola com Renito Beccalli, com prazo de vigência de 25/05/2005 a 25/05/2008
(verbal desde janeiro/2005), registrado em cartório no dia 14/09/2009 (evento 1,
PROCADM4, fls. 33-35); viii) termo de renovação do contrato de parceria agrícola com
Renito Beccalli por mais três anos, passando a vigorar de 25/05/2008 a 25/05/2011, com
firmas reconhecidas em 09/09/2009 (evento 1, PROCADM4, fls. 36-37); ix) termo de
renovação do contrato de parceria agrícola com Renito Beccalli por mais três anos, passando
a vigorar de 30/03/2011 a 30/03/2014, com firmas reconhecidas em 30/03/2011 (evento 1,
PROCADM4, fl. 38); x) termo de renovação do contrato de parceria agrícola com Renito
Beccalli por mais três anos, passando a vigorar de 31/03/2014 a 31/03/2017, com firmas
reconhecidas em 11/05/2016 (evento 1, PROCADM4, fls. 39-40); xi) termo de renovação do
contrato de parceria agrícola com Renito Beccalli por mais três anos, passando a vigorar de
01/04/2017 a 01/04/2020, com firmas reconhecidas em 16/05/2017 (evento 1, PROCADM4,
fl. 41).

8. O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido do autor sob o seguinte
argumento:

 “ (...)O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar
diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se
possa inferi-la. Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova
material. 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.

A prova testemunhal produzida complementa satisfatoriamente o início de prova material.
Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal

Confirma que fez um pedido de aposentadoria rural; já teve uma empresa, mas não deu certo e
partiu para outras coisas, lá na roça; só exerceu atividades na roça; confirma que já
“encostou” pelo INSS; foi em 2018; na época trabalhava na roça; a propriedade era de Renito
Becalli; Geiseana Lúcia é sua esposa; Geiseana ainda não se aposentou; confirma que
Geiseana recebeu salário-maternidade em 2010; já pagou o INSS como autônomo, trabalhava
em um lugar lá e eles fizeram o negócio do INSS, mas pegou e saiu; isso foi em 1984; saiu em
1986, por ai; depois disso não ficou pagando; confirma que pagou o INSS até 1992; confirma
que em 2017 também “encostou” com o INSS; tem problema sério de coluna; ainda tem
problema sério, vai ao médico para consultar e ele diz que não pode mais trabalhar; vai ao
perito do INSS, mas o perito refuga, está tentando essa aposentadoria (rural) para ver se dá
certo, pede a Deus para dar certo porque não aguenta mais trabalhar; confirma que trabalhou
como autônomo até 1992; trabalhava em um campo de futebol, fazia limpeza e esses negócios;
era lá em Itaguaçu mesmo, no Esporte; hoje mora na rua em Itaguaçu porque não aguenta
trabalhar mais, trabalhou até dar entrada no INSS, mas não aguenta trabalhar mais; mudou
para a rua deve ter uns dois anos; antes morava na roça, com seu patrão mesmo; parou de
trabalhar porque não conseguia mais tem pouco tempo, tem laudo e tudo; foi no INSS pedir o
benefício em 2017, vai fazer dois anos agora em novembro; já estava completando 60 anos e o
INSS negou; confirma que pediu aposentadoria depois que “encostou” com o auxílio-doença;
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confirma que tem dois pedidos de auxílio-doença, um de 2017 e outro de 2018, fez a perícia
esse ano (2018) e o médico de Santa Tereza negou também, não sabia o que ia fazer e ainda
tem filho para tratar, fica difícil para o depoente; a propriedade que o depoente trabalhava
era de Renito Becalli; o trabalho era de meeiro; foi para lá no ano de 2000, o pessoal gostou
e fez um contrato em 2005 e continuou trabalhando; trabalhavam com sua esposa; confirma
que sua esposa ajuda na roça também; seu filho ia para a creche e depois deixava na casa de
uma amiga e ela ficou lá cuidando, era neném e agora já tem oito anos; abriu a empresa em
1990 ou 1993, não deu certo e ficou pouco dias com isso; a empresa era uma venda; baixou a
empresa, não deixou em aberta; baixou a empresa em 1998, terminou a empresa; já foi
candidato político só para completar um partido, tinha amizade, então chamaram o depoente,
mas foi ruim isso; foi porque é chato, muita aporrinhação, nem se fosse rico queria; o
depoente não tem carro; sua esposa já teve carro; mas o depoente vendeu, pobre não pode ter
carro; deve ter uns dois anos que moram em Itaguaçu; o endereço é Rua Coronel Antônio
Martinho Barbosa.

1ª testemunha – Pedro Mund

Conhece o autor há dezessete ou dezoito anos; hoje o autor trabalha lá no Renito; na
propriedade de Renito Becalli; confirma que o autor continua nessa propriedade; trabalham o
autor e a esposa; o autor não mora nessa propriedade, mora perto, da onde o autor trabalha
até lá dá uns quatro ou cinco quilômetros de distância; é em Lajinha; confirma que o autor
sempre está lá na propriedade; lá colhem café conilon; lá na roça só produz café quando Deus
manda chuva boa, mas são quarenta sacas de café, às vezes são vinte e cinco sacas; sempre
viu o autor lá na roça; o autor reclama de umas dores, reclama, mas só de falar a gente não
sabe, só sabe quem sente; confirma que o autor continua nessa propriedade; o autor
trabalhou no Renito Becalli; parece que o autor começou a trabalhar lá em 2000 ou 2001,
por ai, quase vinte anos lá; o depoente trabalha no Renito Becalli também, mora perto,
trabalha lá na roça um pouco; confirma que também trabalha com Renito Becalli;
antigamente os meeiros não tinham contrato lá, seu pai também já foi meeiro, trabalhou e
aposentou e não tinha contrato, de 2000 para cá vem fazendo contrato; o depoente mesmo
morou em uma propriedade por trinta anos sem contrato; trabalhou no Renito Becalli um ano
em 2002 ou 2003, depois do autor; quando entrou o depoente não fez contrato, o contrato era
com o vizinho, de perto; confirma que não trabalhava fixo no Renito Becalli; só ia lá e
voltava;

2ª testemunha – Sidimar Saager

Conhece o autor há uns dezoito anos; hoje o autor trabalha na roça; na propriedade de Renito
Becalli; o autor é meeiro; trabalha o autor e a esposa; confirma que desde que conheceu o
autor só trabalha na roça; confirma que o autor continua nessa propriedade; o autor mora na
cidade; é perto; trabalha em Lajinha; é município de Itaguaçu; mora em Itaguaçu, não mora
no centro; é a mesma distância de onde trabalha; vai trabalhar de moto; são uns cinco
quilômetros; a distância da casa do autor até Renito Becalli é de uns cinco quilômetros
também, pode ser até 4 quilômetros; o autor vai de bicicleta para o trabalho hoje, não tem
moto; já viu o autor trabalhando só nessa propriedade (Renito Becalli); pelo que saiba o
autor trabalha lá desde 2004; Renito Becalli só tem o autor de meeiro; no trabalho é só o
autor e a esposa; a propriedade é de uns três alqueires; lá não é tudo de café, tem umas três
mil povas lá; o restante não planta nada; confirma que dá para tocar três mil pés de café
sozinho, é tranqüilo.

3ª testemunha – Jomar Xavier Rocha

Conhece o autor há uns dezoito anos, mais ou menos; o autor trabalha na propriedade de
Renito Becalli; é meeiro; colhe café conilon; o depoente não mora próximo a propriedade,
mora em Itaguaçu; sempre vê o autor nessa propriedade, é perto, são cinco quilômetros;
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trabalha o autor e a esposa; o autor trabalha na propriedade de Renito Becalli; fica em
Lajinha; o autor deve ter começado a trabalhar lá em 2002; o depoente não trabalha lá com o
autor; conhece o autor assim, sempre passa por lá e vê o autor trabalhando; o depoente tem
uma propriedade; não tem fato em 2002 que o fez lembrar da data, sempre passa por ali na
propriedade, o terreno do depoente não fica tão longe, Itaguaçu é muito perto, então sempre
passa lá e vê o autor trabalhando, desde essa época de 2002 ou 2005, não sabe; a data é mais
para 2002.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor na propriedade de
Renito Becalli na localidade de Itaguaçu. Nenhuma delas mencionou labor rural anterior. Nem
mesmo o autor em seu depoimento pessoal.

O primeiro contrato de parceria agrícola firmado pelo autor com Renito Beccalli indica início
de vigência de pacto verbal em janeiro/2005 (evento 1, PROCADM4, fls. 33-35), o que
corrobora a prova oral colhida em audiência.

Na entrevista administrativa, o autor também havia afirmado que trabalhou como meeiro no
terreno do Sr. Renito Becalli a partir de janeiro/2005 em diante (evento 1, PROCADM4, fl.
53).

Ressalto que o autor recebeu auxílio-doença nos períodos de 05/07/2017 a 28/11/2017 e
24/05/2018 a 30/10/2018 e sua esposa, salário-maternidade de 21/08/2010 a 18/12/2010,
ambos na qualidade de segurados especiais trabalhadores rurais (evento 5, PET2, fls. 3-4 e
6).

Ficou provado o exercício de atividade rural do autor, em regime de economia familiar, a
partir de janeiro/2005. Não há provas em relação a perído anterior.

O INSS apurou 148 meses de atividade rural, computando-se o período de 25/05/2005 a
19/03/2018 (evento 1, PROCADM4, fl. 58). Somando-se o período de 01/01/2005 a
24/05/2005, o autor completa 158 meses de tempo de serviço rural, o que, contudo, é
insuficiente para cumprir a carência do benefício.

Não ficou provado que o autor exerceu atividade rural na condição de segurado especial
durante o tempo da carência do benefício.

O autor, portanto, não tem direito à aposentadoria por idade de trabalhador rural.”

9. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material suficiente nos
autos a comprovar todo o período de carência, a qual pode ter sua eficácia temporal
ampliada por prova testemunhal. A carteira do sindicato rural, com data de admissão em
25/05/2005 (evento 1, PROCADM4, fl. 14) e os contratos de parceria agrícola com Renito
Beccalli de 2005 a 2020 (evento 1, PROCADM4, fl. 33/41) são documentos aceitos de modo
pacífico pela jurisprudência como início de prova material da condição de segurado especial.
Insta destacar que o INSS homologou o período de  labor rural do autor de 25/05/2005 a
19/03/2018 na qualidade de segurado especial.

10. Quanto às contribuições como trabalhador autônomo constantes no cnis do
autor no período de 1985 a 1992, considero que se deram em período muito remoto ao que se
pretende comprovar (2002 a 2017). Ademais, o mero exercício de atividade urbana não basta
para descaracterizar a condição de segurado especial, conforme veiculado no enunciado nº 41

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 29



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 123/707

5011350-07.2018.4.02.5001 500000290371 .V3 JES10878© JES7044

da TNU (“A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade
urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado
especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”).

11. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova
material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos,
considero que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho
rural do autor a partir de 2000/2002 para Renito Beccalli, bem como os depoimentos foram
coerentes e harmônicos entre si.

12. Dessa forma, entendo que o início de prova material não precisa abarcar
todo período de carência, tendo eficácia probatória para momentos posteriores e também
anteriores, desde que o conjunto probatório esteja harmônico. Nesse contexto, o acervo
probatório existente nos autos revela-se robusto e tem o condão de servir como prova do
exercício de atividade rural pelo autor pelo período entre 2000 e os dias atuais. Aplica-se a
teoria da eficácia retrospectiva do documento mais antigo, tal como preconiza o STJ.

13. Assim, presentes o início da prova material da condição de rurícola do autor,
a qual foi corroborada pela prova testemunhal, tenho que resta comprovado o exercício da
atividade rural no período de carência, sendo, por conseguinte, cabível o deferimento da
aposentadoria postulada.

14. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar total
provimento para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora
JOAO LUIS MATTEDI o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em
30/11/2017 (DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados desde a DER,
acrescidos de correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal.
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada na inicial e determino a implantação do
benefício no prazo de 30 dias a contar da intiamação do julgado. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000290371v3 e do código CRC 11437cf4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0001671-12.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA CARVALHO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento34) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES (evento28), que julgou procedente o
pedido de aposentadoria por idade rural feito por MARIA CARVALHO SANTOS, com DIB
na data do requerimento administrativo (22/09/2017). Em suas razões, argumenta a não
comprovação de atividade rural em regime de economia familiar durante o período de
carência legal, uma vez que a autora teria laborado como “diarista”. Também arguiu que a
correção monetária deve ser aquela prevista no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação da
Lei nº 11.960/09, ou seja, a TR. Postula a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais.

2. A autora apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (evento36).

3. É o relatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

5. 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 ou à data do implemento da idade mínima. A autora nasceu em
23/11/1960 (evento1, out2, fl.01), tendo completando o requisito etário em 2015, devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar
atividade rural por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do
requerimento administrativo – 22/09/2017 (evento1, out5, fl.05). Desse modo, deve
comprovar o trabalho rural no período de 2000 a 2015 ou 2002 a 2017.

6. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) certidão de seu
casamento com Tiago Pereira Santos, contraído em 19/12/1976, na qual consta a profissão do
marido como lavrador (evento1, out2, fl.03); ii) CTPS (evento1, out2, fl.04/07); iii) CTPS do
marido (evento1, out4, fl.01/06); iii) ficha de atendimento ambulatorial do marido (evento1,
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out4, fl.07); iv) carteira do Sindicato Rural em nome do marido da autora com filiação em
1984 (evento1, out4, fl.09); v) termo de assentada em que foi reconhecida a função de
trabalhador rural do marido da autora e celebrado acordo em audiência (evento 1, out4,
fls.10/11); vi) carteira de filiação do marido da autora à Associação de Pequenos e Médios
Agricultores, nos anos de 2001 e 2002 (evento 1, out5, fl.06); vii) ficha de matrícula (evento
1, out5, fl.12/27).

7. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da parte autora ao
argumento de ter restado comprovado o efetivo exercício de atividade rurícola. Por oportuno,
transcrevo trecho da sentença:

 “ (...)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.

Em seguida, foi realizada audiência. Seguem trechos principais dos depoimentos:

Em seu depoimento pessoal a parte autora informou que mora na Cobraice há 10 anos; que
antes morava em Pinheiros, no Córrego Jundiá, onde morou muitos anos; que no Jundiaí
trabalhava como diarista rural para Adair, Beraldo, Joaquinzão e outros proprietários; que
nas safras colhia café e depois trabalhava nas diárias; que depois se mudou para a
localidade de Cobraice e continuou no mesmo serviço; que antes de 2007 trabalhava de
forma clandestina, pois não assinavam carteira; que o marido era vaqueiro, trabalhava nas
fazendas.

As testemunhas ouvidas em Juízo disseram que conhecem a autora há muito tempo; que ela
trabalhou em serviços de roça como clandestina e também com contratos; que quando
morava no Jundiá também trabalhava no mesmo serviço de roça.

A prova documental apresentada atesta o trabalho rural da parte autora, sendo confirmado
que trabalhou para diversos proprietários da região como diarista e exerceu diversos
vínculos como safrista, de forma que o início de prova material é consistente.

O depoimento pessoal é coerente e verossímil. As testemunhas prestaram depoimentos seguros
e convincentes no sentido de que a parte autora sempre se dedicou ao labor rural, na condição
de segurado especial, como safrista e também como diarista, cumprindo período superior à
carência exigida.

Ressalto que restou comprovado que na época em que a parte autora não estava trabalhando
com carteira assinada, estava trabalhando como diarista autônomo na lavoura, dedicando-se
exclusivamente à atividade rural, em regime de sobrevivência, motivo pelo qual reconheço o
trabalho rural da parte autora, que somados ultrapassam os 180 meses necessários ao
cumprimento da carência.

Ressalto que o art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do
art. 11) quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV
do art. 11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no
inciso V do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído,
na alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade
sem recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado especial.
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O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de
natureza rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A parte autora
requereu a aposentadoria em 2017. A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores
rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da
Lei nº 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas
com base na comprovação de exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições.
A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural.

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.
Seja como for, ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora como
segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou sendo
exercida pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do
requerimento administrativo para concessão da aposentadoria.

Ressalto que a parte autora comprovou que continuou no trabalho rural como diarista após
2010, e, ainda que esse período não possa ser utilizado para a carência, que no caso já foi
cumprida anteriormente, serve para comprovar que a parte autora manteve a qualidade de
segurado até a data do requerimento administrativo.

No caso específico, a autora, inclusive teve várias anotações na CTPS até 2017, corroborando
a continuidade do labor rural em regime de subsistência.

Assim, considero provado que a parte autora exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período superior à carência da aposentadoria. Faz jus, assim, à
aposentadoria por idade.”

8. A análise das provas encartadas aos autos permite concluir que, de fato, a
autora trabalhou no labor rural durante toda a sua vida. Os vínculos da autora como
empregada rural, de 03/04/2007 a 14/06/2007, de 01/04/2008 a 02/04/2008, de 01/07/2008 a
30/07/2008, de 02/05/2011 a 27/08/2011, de 17/04/2012 a 06/08/2012, de 25/04/2014 a
08/08/2014, de 22/04/2015 a 14/07/2015, de 06/06/2016 a 08/07/2016 e de 11/05/2017 a
29/08/2017, anotados em sua CTPS (evento1, out2, fl.04/07), denotam elemento de elevada
carga probatória, no sentido de que a autora em toda sua vida se dedicou ao labor campesino
para a própria sobrevivência e pode ser ampliado por produção de prova testemunhal
idônea. Oportuno ainda mencionar que não consta nenhum vínculo urbano anotado em seu
CNIS (evento20, out18).

9. Além disso, a certidão de seu casamento com Tiago Pereira Santos, contraído
em 19/12/1976, na qual consta a profissão do marido como lavrador (evento1, out2, fl.03) e a
carteira do Sindicato Rural em nome do marido da autora com filiação em 1984 (evento1,
out4, fl.09), bem como a carteira de filiação à Associação de Pequenos e Médios Agricultores
em nome do marido, nos anos de 2001 e 2002 (evento 1, out5, fl.06) são documentos aceitos
de modo pacífico pela jurisprudência como início de prova material da condição de segurado

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 30



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 127/707

0001671-12.2018.4.02.5052 500000308753 .V2 JES10878© JES10878

especial. Ademais, o marido da autora desde 2011 recebe aposentadoria por idade rural
(evento 1, out4, fls.10/11). O que demonstra que por toda a vida a autora e o marido se
dedicaram ao labor rural.

10. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de carência (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização),
bem como admite a extensão da eficácia probatória para momentos posteriores e também
anteriores com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, considero que
as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem que a autora
trabalhava como diarista e safrista para diversos proprietários.

11. Em relação a tese invocada pelo INSS, em seu recurso inominado, acerca da
não comprovação do trabalho rural em regime de economia familiar em período suficiente
para a comprovação da carência exigida para a concessão do benefício uma vez que a autora
teria laborado como diarista e que tais atividades desnaturariam o regime de economia
familiar, não se sustenta. O diarista rural (boia-fria), que presta serviço não eventual a
diversos produtores rurais locais não equivale ao contribuinte individual, pois sua
condição extremamente humilde e hipossuficiente não lhe permite recolher
contribuições previdenciárias, dada a precariedade das relações de trabalho, na maior
parte das vezes informais, bem como a sazonalidade das atividades que exerce. Tanto é
assim que a necessidade de apresentação de início de prova material é extremamente mitigada
nesses casos pela jurisprudência pátria e não haveria sentido em facilitar-lhe a comprovação,
por um lado, e por outro impor-lhe exigência que nem ao segurado especial em regime de
economia familiar é feita, mesmo que este, em tese, tivesse melhores condições para tanto.

12. Tanto o STJ quanto a TNU fixaram sua jurisprudência no sentido de
que o trabalhador rural diarista é equiparado ao segurado especial para fins de
concessão de benefício previdenciário. É o que se infere dos julgados abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - Processo RESP
201700894565 RESP - RECURSO ESPECIAL – 1667753 Relator(a) OG FERNANDES
Órgão julgador SEGUNDA TURMA Fonte DJE DATA:14/11/2017 ..DTPB)

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL INDIVIDUAL. MEMBRO DA FAMÍLIA
EXERCE ATIVIDADE URBANA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL SEM CONSIDERAR O RENDIMENTO URBANO.
1. A legislação de regência admite tanto a figura do segurado especial em regime de economia
familiar, quanto a do segurado especial em regime de economia individual. Os institutos foram
criados de forma complementar, não sendo admissível a conclusão de que um anule ou
absorva o outro. São institutos que devem sobreviver juntos, aplicando-se a situações fáticas
diferenciadas. Não se trata de regime individual dentro do familiar, e sim de regime individual
contraposto ao familiar. Dois conceitos estabelecidos de forma conjunta na legislação de
regência não podem se destruir. Seria incoerente que o legislador criasse a figura do segurado
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especial em regime de economia familiar, se a família fosse irrelevante para fins de
consideração de uma categoria diversa, de segurado em regime individual. Bastaria a criação
do regime individual, que atenderia a todos os postulantes. O conceito principal e originário é
o de segurado especial em regime de economia familiar, previsto em sede constitucional, sendo
que o regime individual deve manter sua característica de complementaridade, já que fixado
pela legislação infraconstitucional regulamentadora. 2. O trabalho individual que possibilita o
reconhecimento da qualidade de segurado especial é, primeiramente, aquele realizado por
produtor que trabalha na propriedade em que mora e não possui família. Isso porque a
legislação não poderia prejudicar ou punir, de forma desarrazoada, aquele que não pertence a
grupo familiar algum, excluindo-o da possibilidade de ser abrigado pelo Regime Geral de
Previdência na qualidade de segurado especial. Também se caracteriza como segurado
especial individual o trabalhador avulso, conhecido como “boia-fria” ou “volante”, que
independentemente de não possuir produção própria, é absolutamente vulnerável,
encontrando proteção na legislação de regência. 3. Já o produtor rural que possui família e
pleiteia o reconhecimento da qualidade de segurado especial deve necessariamente
demonstrar a relevância do trabalho na lavoura no orçamento familiar. Essa conclusão se
ancora no § 1º do art. 11 da Lei nº 8.213/91, que exige que o trabalho dos membros da família
seja indispensável à própria subsistência do grupo. Entendimento consagrado na Súmula nº 41
da TNU. Dessa forma, se algum membro integrante do grupo familiar auferir renda
proveniente de atividade urbana, esse dado não pode deixar de ser considerado em
comparação com a renda proveniente da atividade rural da família para efeito de definir se os
familiares que exercem atividade rural podem se qualificar como segurados especiais.
Descaracterizado o regime de economia familiar, não se pode postular o reconhecimento de
qualidade de segurado especial individual com desprezo do rendimento urbano auferido pelos
demais membros da família. Esse entendimento, divergente do acórdão paradigma, é o que
prevaleceu na TNU em julgamento representativo de controvérsia (Processo nº
2008.72.64.000511-6, Relator para acórdão Juiz Rogerio Moreira Alves, DJU 30/11/2012). 4.
Pedido improvido. (TNU, PEDILEF 201072640002470, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO
MOREIRA ALVES, TNU, DOU 20/09/2013 pág. 142/188.)

13. No mesmo sentindo, é o entendimento do TRF da 4ª Região:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CONTRIBUIÇÕES
INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO
ACÓRDÃO. 1. A aposentadoria por idade rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos
trabalhadores rurais que comprovem o desempenho de atividade rural no período de carência,
imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou anterior ao requerimento
administrativo. 2. O labor rural do trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido
pelo segurado especial para fins previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS
como condição para o reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início
de prova material, com o qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma
situação de trabalho rural como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser
ponderada a circunstância de a parte autora exercer a atividade rural como trabalhadora
rural diarista ou boia-fria, o que conduz a uma flexibilização do início de prova material
proporcional à redução da formalidade das relações campesinas estabelecidas entre os
trabalhadores boias-frias e aqueles que se utilizam da sua mão de obra. 5. A alegação do
INSS de que o trabalhador rural boia-fria deve ser considerado, a partir de 2011, como
contribuinte individual, sujeito ao recolhimento de contribuições previdenciárias, por força
no disposto no art. 2º da Lei 11.718/2008, não merece acolhida, tendo em vista que a
jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o
entendimento de que o boia-fria não equivale ao contribuinte individual, pois sua condição
extremamente humilde e hipossuficiente não lhe permite recolher contribuições
previdenciárias, dada a precariedade das relações de trabalho, na maior parte das vezes
informais, bem como a sazonalidade das atividades que exerce. Tanto é assim que a
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necessidade de apresentação de início de prova material é extremamente mitigada nesses
casos, e não haveria sentido em facilitar-lhe a comprovação, por um lado, e por outro impor-
lhe exigência que nem ao segurado especial em regime de economia familiar é feita, mesmo
que este, em tese, tivesse melhores condições para tanto. 6. Comprovado o preenchimento da
carência no período imediatamente anterior à idade mínima ou ao requerimento
administrativo, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. 7.
Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de
cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de
modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo
valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema
com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 8. Determinado o
cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em
45 dias, nos termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil. (Processo AC
50211029220154049999 5021102-92.2015.404.9999 Orgão Julgador SEXTA TURMA
Julgamento 17 de Maio de 2017 Relator (Auxilio Salise) ÉZIO TEIXEIRA) (grifei)

14. Em conclusão, o diarista equipara-se ao segurado especial e mesmo após a
expiração do prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderá ainda
comprovar o exercício de atividade rural nos moldes do art. 39 da referida lei. Negar-lhe tal
direito, implicaria flagrante violação aos princípios constitucionais do direito adquirido (art.
5º, inciso XXVI, da CF), da isonomia e da legalidade (art. 37 da CF).

15. Assim, presentes o início da prova material da condição de rurícola da
autora, a qual foi corroborada pela prova testemunhal, tenho que resta comprovado o
exercício da atividade rural no período de carência, sendo, por conseguinte, cabível o
deferimento da aposentadoria postulada.

16. Quanto a correção monetária, se faz necessário esclarecer as limitações do
julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE
870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada naquelas ações guardava
referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios, não sendo aplicável para a
fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

17. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

18. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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
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9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e ii) 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.

19. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

20. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

21. Pelo exposto, conheço do recurso do INSS e voto por negar provimento,
para que seja mantida a sentença. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº
111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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
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RECURSO CÍVEL Nº 0012141-36.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ZILMA AVARINTO (AUTOR)
ADVOGADO: WILLIAN CONSTATINO BASSANI (OAB ES017920)

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

RELATÓRIO

01. ZILMA AVARINTO interpõe recurso inominado (evento45) contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da Vara Federal de Linhares/ES (evento37), que julgou
improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria rural
por idade e a pagar as prestações vencidas desde a data do requerimento formulado em sede
administrativa.

02. A recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos
evidenciam o implemento da idade mínima e o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, durante o período correspondente à carência legalmente exigida para a
obtenção do benefício. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para
que seja julgado procedente o pedido inicial.

03. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso interposto e a manutenção integral da sentença proferida (evento49).

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

05. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima, de 60 anos, se
homem, e 55 anos, se mulher e comprove o exercício de atividade rural, ainda que
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou à data do
implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em
número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 09/09/1953
(evento1, OUT2, fl.05), tendo completando o requisito etário em 2008, devendo, portanto,
cumprir carência de 162 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade
rural em regime de economia familiar por 13 anos e 6 meses anteriores à data do implemento
da idade mínima ou por 15 anos anteriores à data do requerimento administrativo. A autora
requereu a aposentadoria rural em 06/09/2016 (evento1, OUT2, fl.37). Desse modo, deve
comprovar o trabalho rural no período de 1995 a 2008 ou de 2001 a 2016.
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07. A recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) confirmação de compra de café – 2004, 2008/2016 (evento1,
out2, fls.11/15); ii) contrato de parceria agrícola pelo período de 30/07/1993 a 30/07/1996,
com firma reconhecida em 03/1994 (evento1, out2, fls.17/18); iii) contrato de parceria
agrícola pelo período de 18/08/2012 a 18/08/2017 (verbal desde 08/2001), sem firma
reconhecida (evento1, out2, fls.19/20).

08. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o seguinte fundamento:

“Neste caso, embora sustente que se manteve, exclusivamente, do trabalho rural exercido até,
pelo menos, a data em que alcançou a idade mínima ou a DER, a autora não faz prova do que
alega.

O contrato de parceria agrícola de fls. 24/25 foi formalizado, segundo se fez nele constar, em
2012; de seu teor se extrai que a parceria agrícola vigorava desde 2001, verbalmente.

Esse documento, contudo, não faz prova consistente de que a autora efetivamente trabalhou
como meeira de Moacir Camiletti (outorgante) desde 2001 até os dias atuais, como sugere.

O próprio Moacir Camiletti, ouvido neste Juízo, como testemunha, sustentou que foi a
advogada da autora nesta ação (Dra. Jaqueline), no escritório dela (sem ir a cartório ou a
sindicato), quem formalizou o instrumento de contrato, exclusivamente para servir de prova
em processo de aposentadoria da requerente. O outorgante não soube esclarecer, contudo,
quando, de fato, foi formalizado o contrato.

Noutro giro, os documentos de fls. 16/20, sob o título "Confirmação de Compra", não
contêm qualquer elemento apto a conferir-lhes segurança ao conteúdo. Note-se que,
referindo-se a vendas de café num intervalo de 13 anos ou mais (2004, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), os documentos seguem um mesmo padrão gráfico
(quanto à forma, não se alteraram no tempo), parecem ter sido preenchidos – todos – por
uma mesma pessoa (mesma padrão de letra) e um mesmo tipo de caneta; e, o que é ainda
mais importante, não contêm qualquer elemento (como numeração sequencial,
reconhecimento de firmas em cartório ou outro) capaz de revelar sua contemporaneidade.

Nesse cenário, a meu sentir, o contrato de parceria de fls. 24/25 e as assim intituladas
"Confirmação de Compra" de fls. 16/20 não traduzem prova consistente da condição de
meeira da autora, por todo aquele período que vai desde 2001 até os dias atuais, segundo
alegado, ainda mais porque inexiste, nestes autos, qualquer outro documento apto a apontar,
com segurança, a efetiva comercialização daquilo que, como alega, a autora produziu no
campo, na parceria mantida com Moacir Camiletti (bloco de notas de produtor, comprovante
da efetiva transferência de recursos financeiros do comprador para a vendedora etc).

Não há, assim, elemento material apto a corroborar, minimamente, a alegação da autora de
que, no período imediatamente anterior à idade mínima ou à DER, vem se mantendo da
renda do trabalho exercido no campo, senão apenas da pensão por morte de que é
beneficiária desde 13/03/2000 [fl. 13].

Nesse panorama, não há demonstração de que a atividade rural foi, de fato, indispensável
ao sustento da requerente, a partir de ano de 2000 (oito anos antes de alcançada a idade
mínima; 16 anos antes da DER), quando passou a beneficiar-se de pensão por morte
deixada pelo finado marido.
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Assim é que, inexistindo prova firme e coerente da atividade campesina desenvolvida, como
alegado, no período, equivalente à carência, imediatamente anterior àqueles dois marcos
relevantes (idade mínima ou DER), como exigem os arts. 48, §§ 1º e 2º, 142 e 143 da Lei n.
8.213/91, a autora não faz jus à aposentadoria por idade rural pretendida.”

09. Observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Realmente, não há documentos suficientes que comprovem o período de carência.
O único documento aceito como prova do labor rural da autora é contrato de parceria agrícola
referente ao período de 30/07/1993 a 30/07/1996, com firma reconhecida em 03/1994
(evento1, out2, fls.17/18). Quanto ao contrato de parceria agrícola firmado em 18/08/2012
com duração até 18/08/2017 e verbal a partir de 2001 (evento1, out2, fls.19/20), verifico que
não há assinatura de testemunhas e nem firma reconhecida, revestindo-se de precariedade, já
que sequer pode-se atestar, ao certo, a data da confecção do referido instrumento. Nesse
ínterim, há entendimento da TNU no sentido em que os contratos particulares de parceria e
afins somente podem servir como início de prova material da condição de rurícola “a partir
do momento em que contem com reconhecimento de firma ou autenticação que comprove a
data de sua confecção” (PEDILEF 2007.72.52.00.09928). Ademais, admitir a afirmativa
inserida na declaração de existência de contratos verbais relativos a períodos remotos com
base em relato basicamente testemunhal (da autora e do parceiro comodante), é afastar a
exigência estabelecida na Súmula 149 do STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não
basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário”).

10. Do mesmo modo, também não fazem prova os documentos sob o título
confirmação de compra (evento1, out2, fls.11/15), posto que, como bem assentado pelo juízo
sentenciante, não contêm qualquer elemento (como numeração sequencial, reconhecimento
de firmas em cartório ou outro) capaz de revelar sua contemporaneidade, ficando frustrada a
possibilidade de aferir valor probatório ao documento.

11. Por fim, verifico que a autora recebe benefício de pensão por morte desde
13/03/2000 (evento1, OUT2, fl.7), não se podendo presumir que a recorrente tenha
exercido atividade rural após o óbito do companheiro. Além do que a autora não
demonstrou que a renda obtida com eventual trabalho na roça tenha sido imprescindível à sua
manutenção durante todos esses anos.

12. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

13. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido (evento4). Certificado o trânsito trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000294182v3 e do código CRC 54af960d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000576-75.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA DALVA DE SOUZA SIQUEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARTHONY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB ES016583)

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

RELATÓRIO

01. MARIA DALVA DE SOUZA SIQUEIRA interpõe recurso inominado
(evento31) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de
Itapemirim/ES (evento26), que julgou improcedente seu pedido de reconhecimento de
período de labor rural e consequentemente o pedido de aposentadoria rural por idade.

02. A recorrente alega que as provas documentais e os depoimentos
testemunhais existentes nos autos evidenciam o implemento da idade mínima e o exercício de
atividade rural, em regime de economia familiar, durante o período correspondente à carência
legalmente exigida para a obtenção do benefício. Pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial e averbado o tempo de
serviço rural referente aos interregnos de 1984 a 21/04/2003, de 22/04/2003 a 24/05/2011 e
de 25/05/2011 aos dias atuais e concedido o benefício de aposentadoria por idade rural.

03. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (evento39).

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

05. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para
o benefício de aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do
art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se
mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em
atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida,
sendo dispensável o recolhimento de contribuições (art. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91).

06. Preceitua ainda o inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91 que são segurados
especiais "o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que
trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo". O regime de economia
familiar está regulado no § 1º do mesmo dispositivo que reza: “Entende-se como regime de
economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à
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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)”. (grifei)

07. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 26/01/1960
(evento1, out3), tendo completado o requisito etário em 2015, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data em que houve o requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima. A autora requereu a aposentadoria rural
em 05/04/2017 (evento1, infben25). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período
de 2000 a 2015 ou de 2002 a 2017.

08. A recorrente alega possuir a qualidade de segurada especial, para tanto
juntou: i) certidão de nascimento da autora em 26/01/1960 (evento1, certnasc8); ii) CCIR-
2000/2005 e 2010/2014 e ITR de propriedade rural em nome da mãe da autora (evento1,
out9, 10, 11 e 19); iii) certidão da Justiça Eleitoral (evento1, out12); iv) declaração escolar
(evento1, out13); v) ficha de atendimento ambulatorial (evento1, out14 e 15); vi) ficha para
análise de crediário (evento1, out16); vii) ficha de cadastro família (evento1, out17); viii)
nota fiscal (evento1, nfiscal21 e 22); ix) escritura pública declaratória do labor rural da autora
(evento1, out28); x) declaração de terceiros (evento1, out29); xi) processo administrativo de
concessão de aposentadoria rural em nome da mãe da autora – 28/01/1997 (evento1, out33);
xi) certidão de seu casamento com Giovani Santos Siqueira, contraído em 11/02/1981, na
qual consta a profissão da autora como auxiliar de escritório e do marido como operador de
máquina (evento1, out32, fl.06); xii) contrato de parceria agrícola da autora com a mãe pelo
período de 04/01/1999 a 04/01/2019, confeccionado em 27/07/2016, com firma reconhecida
em 03/08/2016 (evento1, out32, fl.09/10).

09. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a
autora não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade rural como segurada especial
em regime de economia familiar:

“(...)Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material.

A prova material acostada aos autos é muito frágil, pois extremamente recente, conforme se
infere do contrato de Parceria Agrícola (Evento 1, OUT32, fls. 8/9), com reconhecimento de
firma em 2016.

O esposo da autora sempre trabalhou no meio urbano percebendo mais de 4 salários
mínimos.

Os demais documentos são frágeis e não trazem convicção.

 A prova oral foi superficial e contraditória, tendo em vista que a autora afirmou residir com
a sua mãe, enquanto a segunda testemunha afirmou que a autora reside ao lado.

Ademais, apesar de alegar que reside há décadas no meio rural com a sua mãe, a autora
apresenta comprovante de residência urbano (Evento 7, END2), o que fragiliza a tese
apresentada.
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Enfim, não houve comprovação do efetivo exercício do labor rural, nem a comprovação da
efetiva necessidade desse suposto labor para o sustento da família (já que o esposo sempre
percebeu valores superiores a 4 salários mínimos).

Sendo assim, a autora não faz jus à concessão do benefício.”

10. Da análise dos autos, observo que ainda que a autora exercesse alguma
atividade rural, tal atividade não seria indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, porquanto o marido da autora
sempre auferiu renda salarial advinda de vínculo empregatício urbano em valor bem
superior à 2 salários mínimos (evento1, pet2, fls.07/18). A título de exemplo no ano de
2004 o salário mínimo era de R$ 260,00 enquanto o salário do marido da autora era em média
R$ 2.000,00. Atualmente o cônjuge da autora recebe o valor de R$ 4.895,05 de
aposentadoria por invalidez. O que se conclui que o sustento da família da autora não
advinha do labor rural.

11. Destaco ainda que os documentos juntados pela autora não têm o condão
de comprovar o seu trabalho na qualidade de segurada especial.  O contrato de parceria
agrícola pelo período de 04/01/1999 a 04/01/2019, confeccionado em 27/07/2016, com firma
reconhecida em 03/08/2016 (evento1, out32, fl.09/10) tem seu valor probatório
comprometido, haja vista que além de extemporâneo, foi firmado com a genitora da autora.
Além do mais, admitir a existência de contratos verbais relativos a períodos remotos com
base em relato basicamente testemunhal (da autora e do parceiro outorgante), é afastar a
exigência estabelecida na Súmula 149 do STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não
basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário”).

12. Quanto aos documentos apresentados em nome da genitora da autora
entendo que não fazem prova, posto que os documentos dos genitores só são extensíveis aos
filhos como prova de labor em regime de economia familiar até a data do casamento desses
últimos, pois a partir de então, passam a integrar núcleo familiar próprio, sendo necessário
prova inequívoca e autônoma de que permaneceram na lida rural, o que não restou
comprovado nos autos.

13. Igualmente, não há como aceitar as declarações firmadas por
terceiros acerca do trabalho da recorrente (evento1, out28 e 29) como início de prova
material, pois, “... é documento que não pode ser considerado como prova material, pois
resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº
278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU 16/9/2002). Do mesmo modo, a certidão da
Justiça Eleitoral (evento1, out12) também não faz prova, posto que consta em seu bojo que os
dados cadastrais ali constantes são “meramente declarados pelo requerente, sem valor
probatório.”

14. Outrossim, também não fazem prova a ficha de atendimento ambulatorial
(evento1, out14 e 15), a ficha para análise de crediário (evento1, out16) e a ficha de cadastro
família (evento1, out17), posto que o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação
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ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de
ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.

15. Por fim, não obstante o fato de os depoimentos testemunhais indicarem o
labor rural da recorrente, a comprovação da atividade rural não pode estar pautada apenas em
prova testemunhal, nos termos da Súmula 149, STJ (“A prova exclusivamente testemunhal
não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário”).

16. Assim, ainda que a autora exercesse alguma atividade rural, essa atividade
não seria essencial à subsistência familiar a atrair as benesses da lei previdenciária
aplicada ao segurado especial, não fazendo jus a aposentadoria por idade rural.
SENTENÇA MANTIDA.

17. Ante o exposto, conheço o recurso e VOTO POR NEGAR PROVIMENTO.
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento4. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000309161v3 e do código CRC 09d3bd59.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0030779-20.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NEVALDO DE SOUZA JORDAO (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO DE CARVALHO (OAB ES022099)

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

RELATÓRIO

01. NEVALDO SOUZA JORDAO interpõe recurso inominado (evento45)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Federal de Linhares/ES
(evento38), que julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício
de aposentadoria rural por idade e a pagar as prestações vencidas desde a data do
requerimento formulado em sede administrativa.

02. O recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos
evidenciam o implemento da idade mínima e o exercício de atividade rural durante o período
correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido
inicial.

03. O INSS não ofereceu contrarrazões.

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

05. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima, de 60 anos, se
homem, e 55 anos, se mulher e comprove o exercício de atividade rural, ainda que
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou à data do
implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em
número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

06. Compulsando-se os autos, observo que o recorrente nasceu em 18/12/1956
(evento1, out4), tendo completando o requisito etário em 2016, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo. O autor requereu a aposentadoria rural em 19/07/2017
(evento1, out11, fl.27). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2001 a
2016 ou de 2002 a 2017.

07. O recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou a sua CTPS (evento1, out5/7).
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08. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o
autor não comprovou o exercício da atividade rural por tempo equivalente à carência:

“O inciso III do art. 26, o inciso I do art. 39, o § 2º do art. 48 e, enquanto prospectou
eficácia, o art. 143, todos da Lei n. 8.213/91, são expressos ao exigir, como pressuposto da
aposentadoria por idade rural, o exercício do labor campesino, por tempo equivalente à
carência, no "período imediatamente anterior" à DER ou, pelo menos, à data em que
alcançada a idade mínima de 55 anos, para a mulher, ou 60 anos, para o homem.

Então, só se pode computar, em substituição à carência, quer para a aposentadoria por
idade híbrida, quer para a aposentadoria por idade rural, o tempo de atividade rural
integrante desse período imediatamente anterior, não se admitindo, assim, o aproveitamento
de tempo rural remoto (TNU, PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318, julgado em
17/08/2018, publicado em 27/08/2018).

Por esse critério legal, mostra-se útil à pretensão manifestada pelo autor o exame da
atividade rural exercida nos interregnos de janeiro/2002 a dezembro/2016 ou, ainda, de
agosto/2002 a julho/2017, que correspondem ao período, equivalente à carência,
imediatamente anterior à data em que alcançada a idade mínima ou àquela em que
requerido o benefício, respectivamente.

Adverte-se, por isso, serem irrelevantes as alegações de exercício do labor campesino em
época remota, desde os doze ou quatorze anos de idade, ou desde a época das núpcias, tão
recorrentes neste Juízo.

Pois bem.

Neste caso, dentro daquele período em que deve provar o exercício da atividade rural
(janeiro/2002 a dezembro/2016, considerada a data da idade mínima; ou agosto/2002 a
julho/2017, considerada a DER), o requerente conta com estes vínculos urbanos:

- de 13/09/2004 a 13/03/2008 (3 anos e 7 meses): auxiliar de serviços gerais, como empregado
de JMPA Indústria e Comércio de Móveis Ltda (CPTS, fl. 30);

- de 13/06/2011 a 10/09/2011 (4 meses): gari, como empregado de Metavix Serviços Ltda
(CTPS, fl. 31);

- de 16/01/2012 a 27/04/2012 (4 meses): gari, como empregado de Excelência Represent. e
Prestadora de Serviços Ltda EPP (CTPS, fl. 31).

Nesse panorama, em quase um terço do período, equivalente à carência, imediatamente
anterior à data em que alcançou os 60 anos de idade ou àquela em que requereu o benfício,
o autor se ocupou de atividades não-rurais.

Mesmo na época mais remota, que precede aos 15 anos imediatamente anteriores a um
daqueles dois marcos relevantes (idade mínima ou DER), o requerente exerceu atividades
urbanas, como ocorreu nestes períodos:

- de 12/01/1987 a 26/01/1987 (Artenossa Indústria e Comércio Ltda);

- de 01/10/1997 a 04/12/1997 (Tofoli Indústria e Comércio Ltda);

- de 05/06/1998 a 01/03/2001 (Serviço Social Educacional Beneficente Sesebe).
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Nota-se que, ao longo de sua trajetória profissional, incluindo o período imediatamente
anterior à DER ou à idade mínima, o autor vem se alternando entre ofícios rurais e não-
rurais, de maneira que não faz jus à aposentadoria por idade de trabalhador rural
pretendida.

Oportunamente, ao alcançar a idade mínima para a aposentadoria por idade híbrida (art.
48, § 3º, da Lei n. 8.213/91) ou mesma aquela da regra geral (art. 48, caput, da mesma lei), e
cumprindo a carência necessária, o autor poderá pleitear uma de tais espécies
previdenciárias.

Não faz jus, porém, à aposentadoria por idade com redução do requisito etário em cinco
anos destinada ao segurado que se ocupa exclusivamente da atividade rural. ”

09. Observo que o recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Realmente, não há documentos suficientes que comprovem o período de carência
exigido para a aposentadoria rural. O início de prova material restringem-se as anotações na
CTPS com vínculo rural em curtos períodos entre os anos de 1990 e 2017, totalizando 29
meses de contribuição: de 01/06/1990 a 12/12/1990, de 03/06/1991 a 17/12/1991, de
01/01/1995 a 02/03/1995, de 01/03/1995 31/10/1995, de 01/12/2003 a 29/02/2004 e de
02/05/2017 a 30/06/2017. Ao passo que constam no cnis do autor 86 meses de
contribuição referentes aos vínculos urbanos entre 1978 e 2012: de 01/08/1978 a
14/10/1978, de 29/07/1985 a 30/08/1986, de 12/01/1987 a 26/01/1987, de 13/07/1987 a
05/11/1987, de 19/05/1992 a 11/08/1992, de 01/10/1997 04/12/1997, de 13/10/2000 a
28/02/2001, de 13/09/2004 a 13/03/2008, de 13/06/2011 a 10/09/2011 e de 16/01/2012 a
27/04/2012 (evento1, out5/7 e evemto9, out17).

10. Assim, não obstante a comprovação do exercício de atividade rural por
algum tempo, verifico que o autor laborou mais tempo em atividade tipicamente urbana do
que em atividade rural, não podendo assim se falar que a atividade urbana era intercalada com
a rural. Durante o período de carência (2001 a 2016 ou de 2002 a 2017) o autor teve quatro
vínculos urbanos que totalizaram 56 meses de contribuição e apenas dois vínculos rurais de 5
meses no total, ou seja, não há tempo suficiente à carência necessária para a concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural.

11. Nesse contexto, é certo que a interrupção do exercício de atividade rural,
durante significativo lapso temporal, antes de completar o requisito etário e da DER, revela
que o autor não satisfez as exigências previstas nos artigos 39, inciso I, e 143, ambos da Lei
nº 8.213/91. A propósito, cumpre ressaltar a orientação contida no enunciado nº 54 da TNU,
cujo teor segue transcrito: “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador
rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima”.

12. Por fim, não obstante o fato de os depoimentos testemunhais indicarem o
labor rural do recorrente, a comprovação da atividade rural não pode estar pautada apenas em
prova testemunhal, nos termos da Súmula 149, STJ (“A prova exclusivamente testemunhal
não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário”) e o início de prova material deve necessariamente ser contemporâneo à data
em que houve o implemento da idade mínima para concessão do benefício, ou da data do
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requerimento administrativo, sendo esta a inteligência da Súmula 34, da TNU (“Para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar”).

13. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

14. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento4. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000281292v4 e do código CRC ed1bc9bb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 33



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 143/707

5010257-09.2018.4.02.5001 500000305342 .V3 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5010257-09.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MATIAS BARCELOS (AUTOR)
ADVOGADO: NÁDIA DE ARAÚJO LOPES (OAB ES017330)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento37) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento29), que julgou
procedente o pedido de aposentadoria por idade rural feito por MATIAS BARCELOS, com
DIB na data do requerimento administrativo (23/01/2018). Em suas razões, argumenta a não
comprovação de atividade rural em regime de economia familiar durante o período de
carência legal, uma vez que a esposa do autor teria laborado como trabalhadora urbana com
renda superior ao salário mínimo. Também arguiu que a correção monetária deve ser aquela
prevista no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, ou seja, a TR.
Postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

2. O autor apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da
sentença (evento41).

3. É o relatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

5. 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 ou à data do implemento da idade mínima. O autor nasceu em
19/01/1958 (evento1, procadm13, fl.07), tendo completando o requisito etário em 2018,
devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja,
comprovar atividade rural por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou
do requerimento administrativo – 23/01/2018 (evento1, procadm13, fl.57). Desse modo, deve
comprovar o trabalho rural no período de 2003 a 2018.

6. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) ficha do Sindicato
Rural de Cariacica, com admissão em 28/09/1976 (evento1, out4 e 12); ii) certidão de seu
casamento com Vera Lucia Maria Barcelos, contraído em 08/04/1983, na qual não consta sua
profissão (evento1, certcas5); iii) histórico escolar (evento1, out7 e 8); iv) ficha de matrícula
escolar (evento1, out9 e 10); v) CCIR-2006/2009 do Sítio Barcelos em nome do filho do
autor (evento1, out11); vi) declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato
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Rural de Cariacica (evento1, procadm13, fl.04/05); vii) contrato de comodato do autor com o
filho pelo período de 13/06/2013 a 13/06/2028, registrado no cartório em 03/07/2013
(evento1, procadm13, fl.13/15); viii) cadastro agricultura familiar em nome do autor e da
esposa – 23/04/2013 (evento1, procadm13, fl.26/27); ix) nota fiscal de produtor – 2017
(evento1, procadm13, fl.28); x) declaração de posse de imóvel rural pelo autor desde
20/06/1989 emitida pelo Sindicato Rural de Cariacica (evento1, procadm13, fl.43); xi)
contrato particular de compra e venda de imóvel rural em 20/03/1989 (evento1, procadm13,
fl.44/45); xii) termo de homologação de atividade rural pelo período de 13/06/2013 a
23/01/2018 (evento1, procadm13, fl.56).

7. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da parte autora ao
argumento de ter restado comprovado o efetivo exercício de atividade rurícola. Por oportuno,
transcrevo trecho da sentença:

 “ (...)O INSS reconheceu administrativamente o período de 2013 a 2018 por força do
contrato de comodato com o filho que detém a posse legítima do terreno desde 2010.

Realizada a Justificação Administrativa, as testemunhas foram unânimes em declarar que o
autor é filho de proprietário rural, o qual herdou um quinhão de terras e depois comprou
um terreno vizinho que veio somar as suas terras herdadas e que toda a família trabalha na
respectiva área rural.

O CNIS da parte autora é livre de contribuição previdenciária, além do que a CTPS não
apresenta vínculos, por outro lado, a esposa do autor teve inúmeros vínculos no decorrer da
vida laboral, vejamos: (...)

Em consulta ao CNIS, verifica-se que os salários de contribuição da esposa do autor foram
na ordem de 01 salário mínimo.

A respeito do tema a TNU já se posicionou defendendo que depende da análise do caso
concreto[1]. No caso concreto, pelos depoimentos testemunhais tem-se que a esposa do autor,
além de trabalhar nos vínculos urbanos sempre laborou, também, na roça, bem como não
sobressaiu dos depoimentos que as atividades urbanas eram preponderantes ao sustento do
seio familiar.

Assim, entendo que o regime de economia familiar se manteve hígido, o que só vai alterar a
aposentadoria da esposa do autor, a qual, a meu sentir, só terá direto a Aposentadoria Híbrida
quando completar 60 anos e se permanecer trabalhando na roça.

Assim, de acordo com o disposto nos artigos 25, inciso II; 142, e 48, §§ 1° e 2°, da Lei nº.
8.213/1991 são os seguintes os requisitos para a concessão de Aposentadoria por Idade aos
trabalhadores rurais:

- cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses completos de exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, independentemente de recolhimento de
contribuições previdenciárias (artigos 25, inciso II c/c 142, e 48, § 2°, da Lei nº 8.213/1991);

- ter o trabalhador rural 60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55 (cinqüenta e cinco)
anos completos, se mulher (artigo 48, § 1o, da Lei nº 8.213/1991).

A parte autora cumpriu com o requisito etário.
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Quanto à carência, os trabalhadores rurais devem cumpri-la conforme previsto no artigo 142
da Lei nº 8.213/1991, que considera preenchido esse requisito desde que o trabalhador
comprove exercício da atividade rural em número de meses idênticos ao previsto para
carência do benefício. No caso, são necessários 180 meses de comprovação de atividade rural.

O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de início de prova
material, complementada por prova testemunhal idônea - não sendo esta última admitida de
forma exclusiva, a teor do disposto no art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91, e na Súmula n.º 149 do
STJ.

E, embora o art. 106 da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a essa comprovação,
tal rol não é exaustivo, sendo possível a abrangência das provas ali referidas.

Além do mais, não se exige prova plena da atividade rural de todo o período correspondente à
carência - ano a ano -, mas um início razoável de documentação que, juntamente com a prova
oral, leve a uma convicção segura em relação aos fatos que se pretende comprovar.

Aqui se aplica a sumula 577 do STJ onde o depoimento convincente tanto é capaz de retroagir
no tempo, bem como pode ter caráter prospectivo diante do robusto início de prova material
no sentido de materializar o trabalho rural no tempo necessário, uma vez que as testemunhas e
a parte autora foram unânimes em afirmar a lida rural em toda a sua vida laboral.

Registro, por fim, que em se tratando de aposentadoria por idade rural, tanto os períodos
posteriores ao advento da Lei 8.213/91, como os anteriores, podem ser considerados sem que
haja o recolhimento de contribuições previdenciárias.

Portanto, o conjunto fático-probatório formado nos autos é apto a comprovar o efetivo
exercício da atividade rural da parte autora na condição de segurado especial, no período de
carência do benefício, devendo o pleito ser acolhido em sua totalidade.”

8. Da análise dos autos, infere-se que o autor sempre exerceu atividade rural.
Verifico que há início de prova material suficiente nos autos a comprovar todo o período
de carência, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal: i) ficha
do Sindicato Rural de Cariacica, com admissão em 28/09/1976, constando pagamento até
2018 (evento1, out4 e 12); ii) CCIR-2006/2009 do Sítio Barcelos em nome do filho do autor
(evento1, out11); iii) contrato de comodato do autor com o filho pelo período de 13/06/2013 a
13/06/2028, registrado no cartório em 03/07/2013 (evento1, procadm13, fl.13/15) e iv)
cadastro agricultura familiar em nome do autor e da esposa – 23/04/2013 (evento1,
procadm13, fl.26/27), todos documentos aceitos de modo pacífico pela jurisprudência como
início de prova material da condição de segurado especial. Além do mais, é de se ter em
conta, que no CNIS do autor não consta qualquer vínculo de natureza urbana (evento24,
pet2). Destaco ainda que o endereço do autor cadastrado junto ao INSS é na zona rural
(evento24, pet2).

9. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova
material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente. No caso dos
autos, considero que as testemunhas ouvidas na justificação Administrativa foram
unânimes em atestarem o trabalho rural do autor na propriedade herdada pela família,
bem como os depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si (evento15).
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10. Dessa forma, entendo que o início de prova material não precisa abarcar
todo período de carência, tendo eficácia probatória para momentos posteriores e também
anteriores, desde que o conjunto probatório esteja harmônico. Nesse contexto, o acervo
probatório existente nos autos revela-se robusto e tem o condão de servir como início de
prova material do exercício de atividade rural pelo autor pelo período entre 1976 e os dias
atuais.

11. Quanto à alegação de descaracterização do regime de economia familiar em
razão da esposa do autor, Sra. Vera Lucia Maria Barcelos, ter diversos vínculos empregatícios
urbanos a partir 1993, verifico no extrato do CNIS (evento24, pet3) que a remuneração
auferida pelo cônjuge não é superior à 2 salários mínimos. A título de exemplo, no ano de
2008 o salário mínimo era de R$ 415,00, enquanto o salário da esposa do autor no mesmo
período era R$ 612,00. Assim, entendo que o mero exercício de atividade urbana por parte do
cônjuge não basta para descaracterizar a condição de segurado especial, conforme veiculado
no enunciado nº 41 da TNU (“A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”). Essa
orientação baseia-se na constatação de que as módicas condições econômicas dos segurados,
que laborem em regime de economia familiar, são capazes de comprometer sua subsistência,
motivo por que eventual trabalho urbano não descaracteriza tal sistema colaborativo, desde
que a renda obtida com o trabalho rurícola continue sendo essencial à subsistência da família.

12. Nesse sentido, considero que rendimentos de atividade urbana que não
superem o valor de dois salários mínimos não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge,
conforme jurisprudência do TRF da 4ª Região. Porém, “superado o montante de dois salários
mínimos percebidos pelo cônjuge, fica descaracterizada a qualidade de segurado especial,
sendo inviável o reconhecimento do exercício da atividade rural”

13. Assim, presentes o início da prova material da condição de rurícola do autor,
a qual foi corroborada pela prova testemunhal, tenho que resta comprovado o exercício da
atividade rural no período de carência, sendo, por conseguinte, cabível o deferimento da
aposentadoria postulada.

14. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

15. Quanto a correção monetária, se faz necessário esclarecer as limitações do
julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE
870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada naquelas ações guardavam
referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios, não sendo aplicável para a
fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

16. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
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1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

17. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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 ii) 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

20. Pelo exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000305342v3 e do código CRC 502ef93c.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002215-65.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUAREZ RANGEL (AUTOR)
ADVOGADO: CLOVIS JOSE FERNANDES LAMAS (OAB ES010804)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento45) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento38), que julgou
procedente o pedido de aposentadoria por idade rural feito por JUAREZ RANGEL, com DIB
na data do requerimento administrativo (20/02/2018). Em suas razões, argumenta a não
comprovação de atividade rural em regime de economia familiar durante o período de
carência legal. Também arguiu que a correção monetária deve ser aquela prevista no art. 1-F
da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, ou seja, a TR. Postula a reforma da
sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

2. O autor não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado
(evento47).

3. É o relatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

5. 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 ou à data do implemento da idade mínima. O autor nasceu em
03/10/1956 (evento1, RG4), tendo completando o requisito etário em 2016, devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar
atividade rural por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do
requerimento administrativo – 20/02/2018 (evento1, ofício7). Desse modo, deve comprovar o
trabalho rural no período de 2001 a 2016 ou de 2003 a 2018.

6. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) CTPS (evento24,
anexo3, fl.06); ii) declarações de parceria (evento24, anexo3, fl.08, 17, 20 e 28); iii) contrato
de parceria agrícola pelo período de 08/05/2003 a 08/05/2006 (verbal desde 11/09/2002), com
firma reconhecida em 15/05/2003 (evento24, anexo3, fl.09/10); iv) contrato de parceria
agrícola pelo período de 11/10/2011 a 11/10/2014 (verbal desde 2009), com firma
reconhecida em 13/01/2012 (evento24, anexo3, fl.22/23); v) distrato realizado em 02/01/2018
com firma reconhecida em 12/04/2018, referente ao contrato de parceria pelo período de
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02/01/2015 a 02/01/2019 (evento24, anexo3, fl.29); vi) contrato de parceria pelo período de
02/01/2015 a 02/01/2019, com firma reconhecida em 07/06/2016 (evento24, anexo3,
fl.54/59).

7. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da parte autora ao
argumento de ter restado comprovado o efetivo exercício de atividade rurícola. Por oportuno,
transcrevo trecho da sentença:

 “(...)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”.

Existem vários períodos de trabalho rural reconhecidos pelo INSS. A prova testemunhal e o
depoimento pessoal foram harmônicos, comprovando o labor rural do autor por prazo
superior à carência.

O autor é beneficiário de pensão por morte rural, o que corrobora a afirmativa.

O período curto período de labor urbano como trabalhador braçal não desqualifica a
condição de segurado do autor.”

8. Da análise dos autos, infere-se que o autor sempre exerceu atividade rural.
Verifico que há início de prova material suficiente nos autos a comprovar todo o período
de carência, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal.  O
contrato de parceria agrícola pelo período de 08/05/2003 a 08/05/2006 (verbal desde
11/09/2002), com firma reconhecida em 15/05/2003 (evento24, anexo3, fl.09/10), o contrato
de parceria agrícola pelo período de 11/10/2011 a 11/10/2014 (verbal desde 2009), com firma
reconhecida em 13/01/2012 (evento24, anexo3, fl.22/23) e o contrato de parceria pelo
período de 02/01/2015 a 02/01/2019, com firma reconhecida em 07/06/2016 são documentos
aceitos de modo pacífico pela jurisprudência como início de prova material da condição de
segurado especial. Ademais, o autor é beneficiário de pensão por morte rural (segurado
especial) desde 27/02/2008 em decorrência do falecimento de sua companheira (evento24,
anexo3, fl.50).

9. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova
material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos,
considero que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho
rural do autor, bem como os depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si.

10. Por fim, verifico que no cnis do autor (evento24, anexo3, fl.46) constam
APENAS dois vínculos de natureza urbana no período de 05/03/1997 a 31/08/1998 e de
01/04/1999 a 12/2000, os quais não são suficientes para descaracterizar a condição de
segurado especial do autor, posto que tais vínculos se deram por período extremamente curto
e em período anterior ao que se pretende comprovar. Ademais, o mero exercício de atividade
urbana, por curtos e espeçados períodos de tempo (no caso antes do início do período de
carência) não basta para descaracterizar a condição de segurado especial, conforme veiculado
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no enunciado nº 41 da TNU (“A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”).

11. Dessa forma, entendo que o início de prova material não precisa abarcar
todo período de carência, tendo eficácia probatória para momentos posteriores e também
anteriores, desde que o conjunto probatório esteja harmônico. Nesse contexto, o acervo
probatório existente nos autos revela-se robusto e tem o condão de servir como prova do
exercício de atividade rural pelo autor pelo período entre 2001 e os dias atuais, sendo, por
conseguinte, cabível o deferimento da aposentadoria postulada.

12. Quanto à correção monetária, se faz necessário esclarecer as limitações do
julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE
870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada naquelas ações guardava
referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios, não sendo aplicável para a
fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

13. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

14. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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 ii) 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.

15. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 35



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 152/707

5002215-65.2018.4.02.5002 500000290748 .V3 JES10878© JES7044

não me parece sequer 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.

16. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

17. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

18. Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito voto por negar provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000290748v3 e do código CRC 4bbf86a3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001748-52.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLEUZENI GOULART DO NASCIMENTO SANTIAGO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RELATÓRIO

01.       O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido da
parte autora ao lhe condenar a conceder aposentadoria por tempo de contribuição na DER
(15/02/2019). Aduz o recorrente-INSS que: i) e a anotação em Carteira de Trabalho e
Previdência Social tem presunção juris tantum, ou seja, não é prova absoluta e pode ser
refutada mediante prova em contrário, não constituindo prova plena do exercício de atividade
em relação à Previdência Social, e assim, qualquer vínculo alegado pela Parte Autora que não
conste do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, não pode ser considerado, a não
ser que comprovado documentalmente; ii) não é possível computar o período em que a autora
percebeu auxílio-doença para fins de carência, tendo em conta que no período de gozo desses
benefícios não há contribuição do segurado, mas tão somente percepção de benefício pago
pela Autarquia. Sem o cumprimento da carência mínimo de 180 meses, a autora não faz jus à
aposentadoria por idade. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença,
inclusive a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada
posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC. 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 que
seja definida a modulação dos efeitos da Decisão proferida no RE 870.947, bem como a
exclusão da condenação da multa diária de R$ 500,00 (Evento 22).

02.       CLEUZENI GOULART DO NASCIMENTO SANTIAGO ofereceu
contrarrazões, em que postula seja negado provimento ao recurso do INSS, e mantida a
sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03.       Inicialmente, quanto à impugnação do INSS em relação à contagem dos
períodos averbados na CTPS da autora como empregada doméstica (Evento1- Anexo3-
fls.01), porém, sem anotação no CNIS, ressalvo o que dispõe a súmula 75 da 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
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anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS).” Ainda, a inexistência de referência a vínculos empregatícios no CNIS concernentes
ao período que se estende de 1976 a julho de 1994 por si só não constitui prova de fraude,
visto que o cadastro àquela época era pouco confiável e sujeito a falhas (TRF/2: AC 483.072,
TE2, 31.08.2011; APELRE 517.359, TE1, 08.07.2011). E, “a presunção de legitimidade e de
veracidade dos dados do CNIS é relativa” (TRF/2: APELRE 478.275, TE1, 08.07.2011),
admitindo-se a produção de prova em contrário, inclusive documental, consistente em
dados lançados na CTPS, que constitui “prova material plena para comprovação do tempo
de serviço, nos termos do art. 62, § 2º, I, do Decreto n. 3.048/99” (TRF/2: AGTAC 303.156,
TE1, 13.08.2008). Na hipótese, o INSS não apontou nenhuma irregularidade capaz de
infirmar as referidas anotações na CTPS da autora (Evento 1- Anexo3). Além disso, o artigo
30, I, a, da Lei nº 8.212/91, deixa claro que o empregado não pode ser penalizado pela
negligência do empregador que deixa de recolher as pertinentes contribuições para o RGPS,
cabendo à autarquia previdenciária buscar os meios legais necessários para satisfação do que
entende ser devido. Portanto, mantidos os fundamentos da sentença que determinou ao INSS
o cômputo dos vínculos de trabalho anotados na CTPS, e não constantes do CNIS, inclusive
pra fins da contagem como carência.

 

04. De acordo com o CNIS da autora (Evento1- Anexo6), bem como as
anotações da CTPS (Evento 1-Anexo3), assim pode ser resumido seu tempo de labor (sem
concomitâncias),até a DER (15/02/2019):

Período:                                                       Somatório:
01/04/1997 a 30/10/1999                            2 a 7 m 0 d (CTPS e CNIS)
13/08/2000 a 30/04/2002                            1 a 8 m 18 d (CTPS)
01/06/2002 a 31/12/2002                           0 a 7 m 0 d (CNIS)
01/08/2006 a 09/04/2008                            1 a 8 m 9 d (CNIS)
01/02/2010 a 31/03/2012                            2 a 2 m (CNIS e CTPS)
01/04/2012 a 30/04/2012                            0 a 1 m 0 d (CNIS)
01/05/2012 a 31/05/2012                            0 a 1 m 0 d (CNIS)
01/06/2012 a 28/02/2013                            0 a 8 m 28 d (CNIS)
01/03/2013 a 30/04/2013                            0 a 2 m 0 d (CNIS)
01/05/2013 a 28/02/2014                            0 a 9 m 28 d (CNIS)
01/03/2014 a 30/11/2018                            4 a 9 m 0 d (CNIS)
                                                                         15 a 4 m 23 d
 

05. Quanto à contagem dos períodos em gozo de auxílio-doença como carência,
é pacífico o entendimento de que a contagem dos mesmos, desde que intercalados com
períodos contributivos deve ser considerada, inclusive para fins de carência, conforme já
decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o Enunciado nº 73 da TNU: “O tempo de
gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrente 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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06.       A renda mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-
de-contribuição, e, por isso, admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício
previdenciário envolve recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por
conseguinte, ser computado pra fins de carência. Esse também é o entendimento consolidado
da TNU (Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU
10/05/2013):

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE
CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À
TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO. (...) - Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do
tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de
contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991”. Nesse caso, pode-se
calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei”
(STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009). A jurisprudência
atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto
do Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º
200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008). Situação em
que a TNU evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por
incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º
200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF
n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, DOU 27 abr. 2012). -
Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência
Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período
de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já
preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não
há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a
realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão
recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como
período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se
ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do
auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da
incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da
contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais
períodos intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte
recorrente, não se ajustando com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há,
portanto, necessidade de verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para
fins de aplicação da tese uniformizada. (...)” (TNU, Processo 0047837-63.2008.4.03.6301,
Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013)

07.       Na hipótese, é inequívoco que os períodos de auxílio-doença entre
10/06/2010 a 24/08/2010, 09/06/2016 a 31/08/2016, 20/04/2017 a 30/06/2017 e 10/10/2017 a
12/12/2017, foram intercalados por períodos de recolhimento de contribuições para a
Previdência Social. Confira-se:

Período:                                                       Somatório:
01/04/1997 a 30/10/1999                            2 a 7 m 0 d (CTPS e CNIS)
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13/08/2000 a 30/04/2002                            1 a 8 m 18 d (CTPS)
01/06/2002 a 31/12/2002                           0 a 7 m 0 d (CNIS)
01/08/2006 a 09/04/2008                            1 a 8 m 9 d (CNIS)
01/02/2010 a 31/03/2012                            2 a 2 m (CNIS e CTPS)
10/06/2010 a 24/08/2010                           auxílio-doença
01/04/2012 a 30/04/2012                            0 a 1 m 0 d (CNIS)
01/05/2012 a 31/05/2012                            0 a 1 m 0 d (CNIS)
01/06/2012 a 28/02/2013                            0 a 8 m 28 d (CNIS)
01/03/2013 a 30/04/2013                            0 a 2 m 0 d (CNIS)
01/05/2013 a 28/02/2014                            0 a 9 m 28 d (CNIS)
01/03/2014 a 30/11/2018                            4 a 9 m 0 d (CNIS)
09/06/2016 a 31/08/2016                           auxílio-doença
20/04/2017 a 30/06/2017                           auxílio-doença
10/10/2017 a 12/12/2017                           auxílio-doença
                                                    15 a 4 m 23 d (185 meses de carência)

08.       A autora ultrapassa 180 meses de carência na DER, e conta com mais de
60 anos de idade (31/07/1953 – Ev1-Anexo3-fl.6), portanto, preenche os requisitos para uma
aposentadoria por idade na DER (15/02/2019). Nada a alterar na sentença (art. 46 da Lei
nº 9099/95).

09.       Em relação à correção monetária, o STF asseverou que a 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. Ainda, no Recurso
Especial n. 1.495.146, vinculado ao tema repetitivo n. 905, do STJ, publicado em 02/03/2018,
foi esclarecido o não cabimento da modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial da remuneração da poupança, no âmbito do STF, pois objetivou apenas reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, prevalecendo o IPCA-E e o
INPC como índices de corrigir o fenômeno inflacionário. Na hipótese, esse é o padrão a ser
observado. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de
eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja
modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A declaração de
inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do quando
decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal. Na hipótese, também nada a alterar
na sentença quanto aos juros e correção monetária.

10.       Quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
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no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que fixo a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por
dia de atraso no cumprimento da tutela de urgência. 

11.       Ante o exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso do
INSS, apenas para reduzir a multa diária por eventual descumprimento da tutela de urgência
no prazo estabelecido, para R$ 100,00 (cem reais). No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). E sem condenação do
INSS em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311267v3 e do código CRC 6ea5f8be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0007436-64.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA GONCALVES MANCO SAMPAIO (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ MARIA BORGES DOS REIS (OAB ES005632)
ADVOGADO: MARCIO SANTOLIN BORGES (OAB ES012907)
ADVOGADO: CARLA DALFIOR DORIGO (OAB ES022018)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual LUZIA GONÇALVES MANCO
SAMPAIO requer a averbação do tempo de serviço rural referente aos anos de 1959 a 1970 e
a concessão de aposentadoria por idade na DER em 16/10/2017.  O MM. Juiz do Juizado
Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES proferiu sentença julgando procedente seu
pedido para condenar o INSS a averbar o período na condição de segurada especial e
conceder em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade, com DIB em
16/10/2017 (evento22). A autora interpôs embargos de declaração (evento26), os quais foram
providos, suprindo a omissão verificada para constar no dispositivo sentencial a concessão da
tutela provisória de urgência (evento27).

2. O INSS interpôs recurso inominado (evento28), no qual alega que a autora
migrou do regime previdenciário rural para o regime previdenciário urbano, não podendo
computar o tempo rural para fins de carência. Aduz ainda que o período rural não é
imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria em questão. Por fim, arguiu que a
correção monetária deve ser aquela prevista no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação da
Lei nº 11.960/09, ou seja, a TR. Desse modo, postula a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos autorais, bem como para que sejam restituídos os valores
pagos a título de tutela antecipada.

3. A parte autora ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da
sentença (evento37).

4. É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado.

VOTO

5. Primariamente, verifico que é incontroverso o exercício do labor rural da
autora confirmado em sentença, sendo que a questão controversa em grau de recurso cinge-se
na possibilidade ou não de se computar o período rural nos casos em que a parte migrou do
regime previdenciário rural para o regime previdenciário urbano (tempo rural remoto),
considerando que não houve labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
da aposentadoria por idade híbrida.
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6. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, é possível ao segurado obter a
aposentadoria por idade mista, que engloba o período trabalhado em atividade rural, com
contribuições vertidas ao RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS
(180 meses). Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o
§3º, no artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade,
conhecida como aposentadoria híbrida.

7. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria
urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador urbano, ou seja,
depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos (homem), ou 60 anos
(mulher).

8. O objetivo da norma é regular as situações em que se mescla trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício de aposentadoria
por idade.

9. A Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do
Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida,
argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade
da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda
abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação
daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho pela cidade,
passaram a exercer atividades diferentes das lides do campo”.

10. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo ainda 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 “híbrida”, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do
requisito etário. Prevalece o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3
do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento
em que implementar o 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
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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)

11. A Turma Nacional de Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), havia fixado o entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de serviço rural precisava estar
dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses), ou contíguo ao início
dele.

12. Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
decisão dos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404, acompanhando o voto do
Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, se posicionou favoravelmente ao cômputo do
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de
recolhimentos, na aposentadoria híbrida. Trago à colação o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO
FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§
3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO
URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E
DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO
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RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA
FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO
POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA
AFASTAR A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A análise da lide
judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é
necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial
condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora
DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é
importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser
aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se
pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com
alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de
modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do
Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015, p. 35). 3.   A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4.   A aposentadoria híbrida consagra o princípio
constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas
e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou
definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma
vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5.   A inovação
legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao
admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria
rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros
períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da
carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o
requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6.   Analisando o tema, esta Corte
é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que
anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou
comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao
requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria
híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7.   A teste defendida pela
Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de
atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período
remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que
a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens,
migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento
contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural,
máxime se do sexo feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos
Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a
justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento
renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma
surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos
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seus olhos. 10.  Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, 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, nos termos do art. 48, § 3o. da
Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. 11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os
Embargos de Declaração opostos   com    notório    propósito   de prequestionamento não têm
caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12.
Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários
fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (Processo:REsp 1.788.404 - PR -
2018/0340826-4 - Relator(a):Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
 Julgamento:14/08/2019 Órgão Julgador: Primeira Seção Publicação: DJe 04/09/2019).

13. Assim sendo, impõe reconhecer que para concessão da aposentadoria por
idade híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, poderá ser computado o período
de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
independentemente do tipo de labor (rural ou urbano) exercido no período de carência ou no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

14. Na hipótese dos autos, a autora completou 60 anos em 24/09//2005
(evento1, OUT3) e formulou requerimento administrativo em 16/10/2017 (evento12, OUT13,
fl.52). Logo, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte autora deve cumprir 144
meses de carência (12 anos) de atividade urbana e rural.

15. Nesse sentido, restou provado nos autos, pelo extrato do CNIS (evento6,
OUT7, fl.47), que a autora recolheu 97 contribuições na qualidade de facultativo. Para
comprovar o labor na condição de segurado especial, a parte autora juntou i) registro da
propriedade rural comprada pela autora e seus irmãos que garantia usufruto em nome de sua
mãe, sendo que a escritura datada de 27/06/1961 (evento1, OUT2, fl.06); ii) escritura de
compra e venda lavrada em 18 de março de 1983, onde consta que a autora e seus irmãos
venderam a propriedade rural (evento1, OUT2, fl.08/16); iii) certidão de nascimento de
Rivelino Sales de Moraes, filho da autora, nascido em 21/08/1970 e tem seus pais
qualificados como lavradores (evento1, OUT2, fl.17); iv) certidão de casamento da autora
com Valmir Sampaio, contraído em 22/03/1991, na qual consta a profissão do marido como
agricultor e da autora com do lar (evento1, OUT2, fl.18).

16. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da parte autora sob o
seguinte argumento:

“(...)Além disso, foi colhido depoimento pessoal da autora e de 03 testemunhas, conforme
CDR de áudio.

Em seu depoimento, alegou a autora que nasceu na roça e trabalhava desde cedo na
propriedade da mãe. Cultivava café, milho e roça branca e tinha umas poucas cabeça de gado.
Trabalhava na propriedade apenas a família. A autora casou com 22 anos, foi quando saiu da
casa dos pais. Ficou mais um tempo curto em outra propriedade, depois foram para o Rio de
Janeiro, se separou e retornou para a casa da mãe.
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A primeira testemunha conhece a autora desde a época em que esta morava em São Manuel e
trabalhava com os pais e avós. De São Manoel a autora foi para Quilombo, com 14 anos. Em
São Manoel a autora morava com pais e avós, em Quilombo com os pais. Alega que a autora
devia ter uns 24 anos quando saiu da roça.

A segunda testemunha conheceu Luzia no Quilombo, quando esta tinha de 13 para 14 anos e
repetiu os fatos informados pela testemunha anterior.

A terceiro testemunha conheceu a autora no Quilombo trabalhando na roça, que conhece
autora desde bebê, de Monte Videu vieram para Quilombo e depois do falecimento do pai da
autora foram para São Manuel. A autora casou e foi para Monte Videu, depois saiu de Monte
Videu e não sabe para onde a autora foi.

As testemunhas responderam, de maneira geral, de forma convincente, apesar informarem os
mesmos dados, indicando que houve, por certo, induzimento. De qualquer forma – e apesar do
induzimento – os depoimentos foram satisfatórios. O depoimento da autora também foi
satisfatório e passou credibilidade.

Diante dos depoimentos tomados, e do início de prova material juntada aos autos, conclui-se
que há prova suficiente para reconhecer que a autora exerceu atividade rural em regime de
economia familiar de 24/09/1945, quando o a autora completou 14 anos, a 21/08/1970, data
da certidão de nascimento do filho da autora, constando lavradora como profissão da autora.

Ante o exposto, conclui-se que a autora possui, somando-se o tempo de trabalho rural (na
qualidade de segurada especial), e o urbano, mais do que o período de carência necessário,
no caso, 144 meses, conforme o art. 142 da Lei n.° 8.213/91.

Assim sendo, não há dúvidas de que a autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade
(híbrida), por ter completado a idade mínima e o período de carência necessário, na forma do
art. art. 48 c/c art. 142, ambos da Lei nº 8.213/1991.”

17. Em exame dos autos, observo que o juiz sentenciante reconheceu o período
de labor rural da autora de 24/09/1959 (quando completou 14 anos) a 21/08/1975 e este
não foi objeto de impugnação específica pelo recorrente. Pois bem, somado esse tempo
rural reconhecido na sentença (131 meses) ao período averbado pelo INSS de 97
contribuições, têm-se aproximadamente 228 contribuições, o que é suficiente à obtenção da
aposentadoria por idade híbrida.

18. Quanto a correção monetária, se faz necessário esclarecer as limitações do
julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE
870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada naquelas ações guardava
referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios, não sendo aplicável para a
fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

19. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).
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20. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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 ii) 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.

21. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

22. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

23. Pelo exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000323442v6 e do código CRC f3b73676.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5007461-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA ELIZABETH DA COSTA COSMI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: MARCUS FREITAS ALVARENGA (OAB ES027512)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual MARIA ELIZABETH DA COSTA
COSMI requer o reconhecimento do tempo de atividade rural laborado na condição de
segurada especial n os períodos de 03/1968 a 11/1976 e de 03/1977 a 2001 com a concessão
de aposentadoria por idade mista na DER em 08/05//2017.  O MM. Juiz do 1º Juizado
Especial Federal de Vitória/ES proferiu sentença julgando improcedente o pedido autoral
(evento34).

2. A parte autora interpôs recurso inominado (evento40), no qual alega que as
provas existentes nos autos evidenciam o implemento da idade mínima e o exercício de
atividade rural no período alegado. Aduz ainda que o labor urbano do marido não
descaracteriza a sua condição de segurada especial. Pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

3. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
(evento43).

4. É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado.

VOTO

5. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, é possível ao segurado obter a
aposentadoria por idade mista, que engloba o período trabalhado em atividade rural, com
contribuições vertidas ao RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS
(180 meses). Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o
§3º, no artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade,
conhecida como aposentadoria híbrida.

6. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria
urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador urbano, ou seja,
depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos (homem), ou 60 anos
(mulher).
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7. O objetivo da norma é regular as situações em que se mescla trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício de aposentadoria
por idade.

8. A Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do
Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida,
argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade
da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda
abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação
daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho pela cidade,
passaram a exercer atividades diferentes das lides do campo”. Trago à colação o julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI
8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO.
LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. 1. O INSS interpôs Recurso
Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito
etário ou do requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma
dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei
8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991
(com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 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." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se
constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação
por idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que
migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período de
carência suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos (caput do
art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como
expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65
anos para homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de carência
exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são reduzidas em cinco
anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei
8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista do
princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008
consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade,
passam a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente quanto ao
tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista
(art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as
evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente
trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder
Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de aposentadoria por idade não representa
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desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por
idade urbana (superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de
contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o
sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do
que se o mesmo segurado permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez
de migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo
das situações de êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa
restrição de direitos previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é
fortalecida pela conclusão de que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991
materializa a previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios
destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a
preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação legal
aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na
mesma linha do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a
conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com as respectivas regras.
15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 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 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das
contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126
meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de atividades
urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do requerimento
administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da
Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.” (Processo:REsp 1407613 RS
2013/0151309-1 Relator(a):Ministro HERMAN BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão
Julgador:T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/11/2014).

9. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo ainda 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 “híbrida”, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do
requisito etário. Prevalece o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3
do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento
em que implementar o 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
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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)

10. A Turma Nacional de Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), havia fixado o entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de serviço rural precisava estar
dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses), ou contíguo ao início
dele, sendo vedado o aproveitamento de "tempo rural remoto".

11. Entretanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
decisão proferida nos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404, acompanhando o
voto do Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, se posicionou favoravelmente ao
cômputo do período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade
de recolhimentos, na aposentadoria híbrida, superando o entendimento outrora
esposado pela TNU. Trago à colação o julgado:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 38



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 170/707

5007461-45.2018.4.02.5001 500000327242 .V4 JES10878© JES7044

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO
FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§
3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO
URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E
DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA
FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO
POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA
AFASTAR A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A análise da lide
judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é
necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial
condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora
DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é
importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser
aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se
pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com
alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de
modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do
Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015, p. 35). 3.   A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei
8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo
previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4.   A aposentadoria híbrida consagra o princípio
constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas
e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou
definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma
vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5.   A inovação
legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao
admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria
rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros
períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da
carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o
requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6.   Analisando o tema, esta Corte
é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que
anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou
comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao
requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria
híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7.   A teste defendida pela
Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de
atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período
remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que
a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens,
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migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento
contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural,
máxime se do sexo feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos
Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a
justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento
renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma
surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos
seus olhos. 10.  Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, 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, nos termos do art. 48, § 3o. da
Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. 11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os
Embargos de Declaração opostos   com    notório    propósito   de prequestionamento não têm
caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12.
Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários
fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (Processo:REsp 1.788.404 - PR -
2018/0340826-4 - Relator(a):Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Julgamento:14/08/2019 Órgão Julgador: Primeira Seção Publicação: DJe 04/09/2019).

12. Assim sendo, impõe reconhecer que para concessão da aposentadoria por
idade híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, poderá ser computado o período
de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
independentemente do tipo de labor (rural ou urbano) exercido no período de carência ou no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

13. Na hipótese dos autos, a autora completou 60 anos em 15/03/2016
(evento1, RG4) e formulou requerimento administrativo em 08/05/2017 (evento1,
PROCADM19, fl.05). Logo, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte autora deve
cumprir 180 meses de carência (15 anos) de atividade urbana e rural.

14. Nesse sentido, restou provado nos autos, pelo extrato do CNIS (evento1,
PROCADM18, fl.13/14), que a autora recolheu 146 contribuições em atividade urbana.
Para comprovar o labor na condição de segurado especial, a parte autora juntou: i) certidão de
seu casamento com Braz Cosmi, contraído em 29/07/1978, na qual consta a profissão do
marido como lavrador (evento1, procadm6, fl.07); ii) CTPS (evento1, procadm6, fl.09/10);
iii) ficha do sindicato rural em nome do marido da autora com filiação em 17/07/1984
(evento1, procadm7, fl.04); iv) ficha de matrícula escolar (evento1, procadm13, fl.01/04 e
06); v) ficha de atendimento ambulatorial – 2001 (evento1, procadm13, fl.05); vi) formal de
partilha dos autos de inventário de bens deixados pelo avô da autora– divisão de imóvel rural,
datado de 1984 (evento1, procadm14, fl.04/10 e procadm15); vii) declaração de terceiros
acerca do labor da autora de 1984 a 2001 (evento1, procadm16, fl.05 e procadm17, fl.01);
viii) declaração de exercício de atividade rural emitida pelo sindicato rural (evento1,
procadm17, fl.05); ix) extratos do sistema Plenus, nos quais consta que a mãe da autora
recebe aposentadoria por idade rural desde 1992 e pensão por porte rural desde 1983
(evento1, procadm20, fl.11/12).

15. O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido da parte autora sob o
seguinte argumento:
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“(...)Na hipótese dos autos, a idade mínima foi atingida em 15.3.2016, visto que a autora
nasceu em 15.3.1956.

A carência do benefício para se aposentar na forma híbrida, do mesmo modo da
aposentadoria por idade rural, é aquela correspondente ao período de 180 meses (ou
conforme tabela prevista no art. 142, da lei 8.213/91) imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao cumprimento da idade mínima (§ 2º, art. 48 da Lei
8.213/91). E, embora não seja obrigatória a vinculação ao trabalho rural quando completado
o tempo de serviço, é indispensável que a atividade tenha alguma contemporaneidade, não
podendo ser aceito no cálculo do benefício um tempo remoto na atividade rural, ao qual se
seguiu intervalo significativo de inatividade, com perda da qualidade de segurado.

Nesse mesmo sentido, decidiu recentemente a TNU, de somente ser 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 equivalentes à carência do
benefício (Processo nº 0001508-05.2009.4.03.6318/SP).

A descontinuidade permitida em lei, contudo, é aquela que não afasta a condição de segurado,
ou seja, que tenha duração curta de tempo.

No CNIS da autora constam recolhimentos previdenciários, na categoria de segurado
facultativo, a partir de setembro de 2004 e como contribuinte individual, a partir de 2005, até
2017, totalizando 146 contribuições mensais.

Já no de seu cônjuge, Braz Cosmi, há registro de diversos vínculos empregatícios de
natureza urbana a partir de fevereiro de 1976, intercalados, mas próximo um do outro, até
2003, vindo ele se aposentar por invalidez, no ramo de atividade, como comerciário, em
17.1.2006, demonstrando, assim, a partir do ano de 1976, a sua dedicação exclusiva às lides
urbanas.

Nesse caso, os documentos indicando a profissão do marido da autora como lavrador, tais
como: certidão de casamento, ficha de matricula escolar e ficha de sindicato dos
trabalhadores rurais, devem ser desconsiderados como início de prova material, já que ele
desempenhou atividades urbanas posteriormente.

A declaração de atividade rural, sem homologação, também não serve como início de prova
material.

A autora afirma, na petição inicial, que nasceu e foi criada no meio rural, onde trabalhou
em regime de economia familiar na propriedade rural pertencente aos avós, até 1974,
quando foi partilhado com os herdeiros.

Os documentos demonstram que sua família foi proprietária de imóvel rural nos períodos
aduzidos (formal de partilha dos autos de inventário de bens deixados pelo avô – divisão de
imóvel rural, datado de 1984), e alguns trazem a sua qualificação como lavradora, como
exemplo: ficha de atendimento médico ambulatorial, datada de 2001 e ficha de matrícula
escolar de filho, datada de 1999, corroborados por prova testemunhal.

O conjunto probatório, portanto, comprova a condição de trabalhadora rural da autora.

Ocorre que, da análise ao CNIS (doc. 26, eve. 8) é possível aferir que, nos períodos mais
recentes em que alega ter exercido atividades rurícolas (que poderiam, em tese, servir como
carência), a renda auferida pelo marido era bem superior ao valor do salário-mínimo
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vigente, situação que demonstra que a principal renda do grupo familiar, certamente,
advinha da atividade urbana.

No ano de 1995, quando o salário-mínimo era equivalente à R$ 100,00 (cem reais), o cônjuge
da autora auferiu remuneração em torno de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais);

Em 1998, quando o salário-mínimo equivalia à R$ 130,00 (cento e trinta reais), a sua
remuneração era em torno de R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais).

No ano de 2000, quando o salário-mínimo passou para R$ 151,00 (cento e cinquenta e um
reais), recebeu remuneração no valor de R$ 511,00 (quinhentos e onze reais).

Nota-se, portanto, que durante muitos anos o marido da autora auferiu renda de valor
superior ao dobro do salário mínimo então vigente.

É sabido que a remuneração auferida pelo cônjuge na atividade urbana, por si só, não
afasta de plano o direito ao reconhecimento da 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 da parte autora 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.

Portanto, não merece amparo a pretensão autoral, por restar demonstrada a
descaracterização do trabalho rural na qualidade de segurado especial durante a carência do
benefício, não podendo, desse modo, o tempo de serviço rural ser somado ao tempo urbano de
atividade.”

16. Em exame dos autos, considero que há início de prova material suficiente
a comprovar o período de labor rural da autora entre 1968 e 1976, a qual pode ter sua
eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. O formal de partilha de bens deixados
pelo avô da autora–datado de 1984 (evento1, procadm14, fl.04/10 e procadm15) e os extratos
do sistema PLENUS, nos quais consta que a mãe da autora recebe aposentadoria por idade
rural desde 1992 e pensão por porte rural desde 1983 (evento1, procadm20, fl.11/12)
demonstram que os pais da autora sempre se dedicaram ao labor campesino.

17. Em relação a tais documentos, entendo que eles fazem início de prova
material individual para a recorrente até a data de seu primeiro vínculo urbano em 01/11/1976
(evento1, procadm6, fl.09) que é anterior ao casamento contraído em 1978. Nesse sentido, é
pacífico o entendimento de que os documentos em nome dos genitores aproveitam os
filhos, principalmente quando estes ainda são menores e solteiros. A jurisprudência da
TNU fixou o entendimento de que documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge,
filhos, ou qualquer outro membro que componha o grupo familiar, são hábeis a comprovar a
atividade rural, em virtude das próprias condições em que se dá o desempenho do regime de
economia familiar (TNU, PU 2006.70.51.000430-5, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique
Martins Port, DJ 25.03.2010).

18. No que concerne ao labor exercido pela autora a partir de 1968, ou seja,
aos 12 anos de idade (nascimento em 15/03/1956), entendo que embora a licitude do
cômputo do tempo trabalhado por menor de quatorze anos seja contestada à luz do disposto
pelo art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, e pelos arts. 7º, XXXIII, e 227, §3º, II, da Constituição
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da República de 1988, as normas de regência relativa ao cômputo do tempo de serviço são
aquelas vigentes quando a prestação laborativa foi realizada, isto é, “o tempo de serviço, para
fins de aposentadoria, é  disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado,
passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador” (ERESP
329.269-RS, Terceira Seção, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 28.08.2002, DJ 23.09.2002, p. 221).
Portanto, mostra-se relevante observar que sob a vigência da Constituição da República de
1946 – em vigor até 28 de fevereiro de 1967 – era permitido o trabalho do menor com idade
superior a 14 anos. A Constituição da República de 1967 reduziu o patamar mínimo da
proibição de qualquer trabalho ao menor de 12 anos (art. 158, X), o que foi mantido pelo art.
165, X, da Emenda Constitucional n. 01/1969, com o intuito de garantir o pleno
desenvolvimento da personalidade na infância e adolescência.  Este propósito seria subvertido
se tal garantia constitucional fosse interpretada em prejuízo do titular do direito, ignorando-se
o efetivo exercício de atividade laboral em idade inferior ao limite etário mínimo definido
constitucionalmente. Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI
529.694-RS (Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.03.2005, p. 43):

    Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos.
Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3.
Alegação de violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de
declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos
trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha,
França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento.
Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados:
AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco
Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

19. A propósito do tema, vale referir o enunciado n. 5 da TNU, cujo teor segue
transcrito: “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”.

20. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova
material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos,
considero que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho
rural da autora com os genitores quando ainda solteira, bem como os depoimentos foram
coerentes e harmônicos entre si.

21. Quanto ao período de 03/1977 a 2001, em que pese a autora ter apresentado
início de prova material em nome do marido para o período, verifico que ainda que ela
exercesse alguma atividade rural, tal atividade não seria indispensável à própria
subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, porquanto o
marido da autora, desde 1976, auferia renda salarial advinda de vínculo empregatício
urbano, sempre superior ao salário mínimo (CNIS evento8, PET3, fls.36/43). A título de
exemplo, no ano de 1995 o salário mínimo era de R$ 100,00, enquanto o salário do marido da
autora no mesmo período era em média R$ 300,00. Já no ano 2000, o salário mínimo era R$
151,00, enquanto o salário do cônjuge da autora era em média R$ 500,00. O que se conclui
que o sustento da família da autora não advinha do labor rural.
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22. Destaco ainda que os demais documentos juntados pela autora não têm o
condão de comprovar o seu trabalho na qualidade de segurada especial. A ficha de
matrícula escolar (evento1, procadm13, fl.01/04 e 06) e a ficha de atendimento ambulatorial –
2001 (evento1, procadm13, fl.05) não podem ser aceitas como início de prova material,
porquanto o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do documento
particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o
parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato em si,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”. Outrossim, esclareço que
as declarações firmadas por terceiros (evento1, procadm16, fl.05 e procadm17, fl.01) não
podem ser aceitas, pois, “... é documento que não pode ser considerado como prova material,
pois resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp
nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU 16/9/2002). Do mesmo modo, a declaração
do Sindicato de Trabalhadores Rurais (evento1, procadm17, fl.05) somente poderia ser aceita
como início de prova material apta a demonstrar o exercício de atividade rural se estivesse
homologada pelo INSS, o que não é o caso dos autos, conforme já pacificado pela Turma
Nacional de Uniformização (PEDILEF n.º 200772550090965 e n.º 200850520005072).

23. Em conclusão, reconheço o labor rural da autora apenas no período de
15/03/1968 a 31/10/1976 (103 contribuições), que somadas às 146 contribuições já
reconhecidas administrativamente (evento1, PROCADM18, fl.13/14) perfazem um total de
249 contribuições que são mais que suficientes para a obtenção do benefício de aposentadoria
por idade híbrida.

24. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar provimento a fim de
condenar o INSS a averbar como tempo de labor rural o período de 15/03/1968 a
31/10/1976, e conceder o benefício de aposentadoria por idade desde a DER em
08/05//2017, tudo corrigido, conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim,
concedo a tutela antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de
aposentadoria por idade no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente julgado.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000327242v4 e do código CRC dbbcc91e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001348-41.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZELIA CARMINATI DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: LARISSA FURTADO BAPTISTA (OAB ES015549)
ADVOGADO: LUIZA HELENA RIBEIRO GOMES (OAB ES019887)
ADVOGADO: SERGIO RIBEIRO PASSOS (OAB ES006249)
ADVOGADO: ALLYNE AGUIAR PASSOS (OAB ES028880)

RELATÓRIO

01.       O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o
pedido da parte autora ao condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade na DER
(02/10/2018), mediante o cômputo, para fins de carência, dos períodos em gozo de auxílio-
doença de 16/04/2009 a 22/11/2011 e de 06/03/2013 a 14/03/2018. Aduz o recorrente-INSS
que não é possível computar o período em que a autora percebeu auxílio-doença para fins de
carência, tendo em conta que no período de gozo desses benefícios não há contribuição do
segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela Autarquia. Além disso, aduz
que quase metade do período de carência computado foi sob o auxílio-doença. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da sentença, inclusive a restituição de valores recebidos
pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante
entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC. Em caso de eventual decisão quanto à
"reafirmação da DER", postula o sobrestamento do recurso.

02.       ZELIA CARMINATI DE OLIVEIRA ofereceu contrarrazões, em que
postula seja negado provimento ao recurso do INSS, e mantida a sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03.       É pacífico o entendimento de que a contagem dos períodos em gozo de
auxílio-doença intercalados com períodos contributivos deve ser considerada, inclusive para
fins de carência, conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o Enunciado nº
73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrente 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”.

04.       A renda mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-
de-contribuição, e, por isso, admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício
previdenciário envolve recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por
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conseguinte, ser computado pra fins de carência. Esse também é o entendimento consolidado
da TNU (Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU
10/05/2013):

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE
CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À
TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO. (...) - Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do
tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de
contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991”. Nesse caso, pode-se
calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei”
(STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009). A jurisprudência
atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto
do Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º
200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008). Situação em
que a TNU evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por
incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º
200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF
n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, DOU 27 abr. 2012). -
Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência
Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período
de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já
preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não
há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a
realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão
recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como
período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se
ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do
auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da
incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da
contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais
períodos intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte
recorrente, não se ajustando com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há,
portanto, necessidade de verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para
fins de aplicação da tese uniformizada. (...)” (TNU, Processo 0047837-63.2008.4.03.6301,
Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013)

05.       Na hipótese, é inequívoco que os períodos de auxílio-doença
(16/04/2009 a 22/11/2011 e de 06/03/2013 a 14/03/2018), foram intercalados por períodos de
recolhimento de contribuições para a Previdência Social, na condição de Contribuinte
Individual, conforme Resumo de Documentos Para Cálculo de tempo de Contribuição
(Evento 10-PROCADM2- fls. 4/5):

RECOLHIMENTO (CI)                                01/07/2008 a 31/03/2009
AUXILIO DOENÇA                                      16/04/2009 a 22/11/2011(02 a 07m 07 d)
RECOLHIMENTO (CI)                                01/12/2011 a 31/08/2013
AUXILIO DOENÇA                                      06/03/2013 a 14/03/2018 (05 a 07 d)
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RECOLHIMENTO                                        01/09/2018 a 30/09/2018

06.       Somada a carência apurada pelo INSS de 112 meses (Evento 10-
PROCADM2- fls. 4/5) aos mais de 82 meses de carência (períodos em auxílio-doença), a
autora ultrapassa 180 meses de carência na DER. Nada a alterar na sentença, portanto
(art. 46 da Lei nº 9099/95).

07.       Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso do INSS.
Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000316105v2 e do código CRC 7823d177.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5012418-89.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCELO CLEMENTE SENA (AUTOR)
ADVOGADO: RAMON FERREIRA COUTINHO PETRONETTO (OAB ES013172)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder o
benefício de auxílio-doença, mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional,
corrigido com base no IPCA-e, conforme RE 870947 e juros de mora da citação na forma do
art. 1-F da Lei nº 9494/97 (redação Lei nº 11.960/09). Em suas razões, defende, em síntese
que a obrigação de reabilitar o autor para cessação futura do benefício importa afronta à atual
legislação e recente entendimento da TNU. Deve ser aferido se o segurado preenche os
requisitos de elegibilidade para o início do processo de reabilitação. Ainda, de todo modo,
deve ser permitida a cessação do auxílio-doença caso o INSS constate que houve a
recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes exercida, observando-se os
termos da Lei n. 13.457/17 (fixação de DCB e possibilidade de pedido de prorrogação).
Pugna, também, pela aplicação da TR como índice de correção monetária a ser observado
para fins de atualização do montante devido. Ao final discorre sobre os requsitos para
concessão do benefício de auxílio-doença e prequestiona a matéria.

02. A parte autora não apresentou contrarrazões.

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início nada a prover quanto ao resultado efetivo do julgamento, ou seja,
quanto à determinaçao de concessão do benefício de auxílio-doença. O INSS, em sua peça
recursal, não apresentou qualquer argumento hábil à justificar o pleito de reforma, tendo se
limitado a discorrer acerca dos requsitos previstos na norma de regência, de modo vago e
genérico, sem no entanto promover qualquer enfrentamento específico aos argumentos
lançados na Sentença, de modo a contrapô-los.

05. Pois bem. Passo à análise dos demais argumentos apresentados pela
autarquia. Assiste razão ao INSS quanto à questão da obrigatoridade de conclusão do
processo de reabilitação. Explico. A redação da Sentença partiu da premissa de que somente
com a realização integral do processo de reabilitação seria possível a cessação do benefício,
quando, em verdade, a análise da viabilidade inicial de tal prestação de serviço depende de
uma série de fatores a serem apurados pela autarquia, através de competente perícia de
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elegibilidade. Assim, não é possível sequer, de antemão, afirmar que o segurado preencherá
as condições para ser submetido ao processo de reabilitação. Essa é a base da jurisprudência
firmada no âmbito da TNU – tema 177:

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.

06. De outra ponta, em Sentença restou asseverado, com base no laudo pericial
produzido em juízo, que a parte autora se encontra incapacitada definitivamente para o
exercício de sua atividade habitual. Nessa hipótese não cabe prévia fixação de DCB, nos
termos do artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8213/91. Isso porque ao se afirmar a incapacidade
definitiva uniprofissional, a princípio, apenas dois caminhos seriam possíveis: a reabilitação
para o exercício de atividade diversa ou, diante da impossibilidade da realizaçaõ de tal
processo, em razão da não elegibilidade para tal, a conversão do benefício de auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez. Uma terceira via, remota, mas possível, advém da
circunstância de o segurado recuperar sua capacidade ao longo do período no qual esteve em
gozo de auxílio-doença. De todo modo, tal constatação dependerá da realização de perícia
administrativa suficiente a afastar a conclusão do laudo pericial produzido em juízo, medida
prevista, inclusive no artigo 60, §10 da Lei n. 8213/91, que estabelece que o segurado pode
ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão
ou manutenção do auxílio-doença.

07. A obrigatoriedade de realização de nova perícia médica para eventual
intento de cessação do benefício é elemento essencial, uma vez que o segurado já conta, em
seu patrimônio jurídico, com decisão judicial concluindo pela sua incapacidade definitiva
para o exercício de sua atividade habitual. Assim que a pretensão da autarquia em cessar o
benefício, exatamente em razão da presunção em favor do segurado, depende de competente
perícia, providência que é incompatível com a prévia fixação de DCB. 

08. Por fim, quanto ao critério de correção monetária, o STF, na sessão de
julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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
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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.

09. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

11. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

12. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para afastar o comando de realização obrigatória e integral do processo de
reabilitação, restando determinada, em contrapartida a realização de competente perícia de
elegibilidade. Na hipótese de não se apurar as condições de elegibilidade para o processo de
reabilitação, o INSS poderá determinar a submissão do segurado a nova perícia médica no
intuito de aferir eventual recuperação de sua capacidade laborativa para a atividade que lhe é
habitual, devendo ser levadas em consideração as conclusões obtidas na perícia judicial do
presente feito. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos
do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313020v3 e do código CRC 539594a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5001608-52.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual GERALDO SALES DE MORAIS requer a
condenação do INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou
restabelecimento do auxílio-doença. O MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de
Itapemirim/ES proferiu sentença (evento51) que julgou parcialmente procedente o pedido,
condenado o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença. O autor interpôs embargos de
declaração (evento56), nos quais alega que no laudo complementar o perito concluiu pela
incapacidade total e definitiva da parte autora. Os embargos foram providos, suprimindo a
omissão referente à análise dos laudos e foi concedido o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, à parte autora com DIB em 16/08/2018 (evento61).

2. O INSS interpõe recurso inominado (evento58), no qual requer a reforma da
sentença para que seja fixada a DCB de auxílio-doença na forma da lei previdenciária.
Requer ainda dilação de prazo para cumprimento da tutela, bem como que seja afastada a
incidência das multas processuais fixadas na sentença.

3. A parte autora não apresentou contrarrazões.

4. O autor interpõe recurso inominado (evento66), no qual afirma que o laudo
pericial complementar atesta a sua incapacidade total e definitiva desde 14/08/2012 e que na
data do requerimento administrativo do auxílio-doença em 29/08/2012 já se encontrava total e
permanentemente incapaz. Nesses termos, requer a reforma da r. sentença para conceder ao
recorrente o benefício de aposentadoria por invalidez desde a DIB do auxílio-doença em
29/08/2012.

5. O INSS ofereceu contrarrazões no evento 72.

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO

8. No tocante ao recurso apresentado pela autarquia, se faz necessário
esclarecer que quanto à fixação da DCB de auxílio-doença houve perda do objeto, posto
que, em sede de embargos de declaração, o juiz reconheceu a existência de erro material na
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sentença e concedeu ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, não havendo o INSS
interposto recurso impugnando diretamente este ponto, não obstante tenha sido intimado da
decisão proferida (Evento 63). 

9. No que se refere à fixação de valor a título de astreintes (multa diária pelo
não cumprimento da medida antecipatória de tutela no prazo), essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que seja fixada a
multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

10. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

11. Em seguida, passo a tecer as seguintes considerações quanto ao recurso do
autor. A questão controversa cinge-se à data do início do benefício de aposentadoria por
invalidez. Inicialmente, observo da análise do laudo pericial que o perito afirmou que o autor
é portador de Cid: M51.0, Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais
(evento24, quesito2, fl.03). Concluiu que a incapacidade é parcial e temporária desde junho
de 2018 (evento24, quesitos 7 e 9, fl.04). Entretanto, em laudo complementar o perito
afirmou que o autor possui incapacidade total e definitiva e que houve um equívoco ao fixar a
DII em 2018 e não em 14/08/2012 (evento42, quesito I e V).

12. Em que pese o laudo pericial ter concluído que a incapacidade do autor se
deu em 14/08/2012, verifico que não há nos autos qualquer laudo médico ou exames que
demonstrem que o autor esteve incapaz entre 2012 e 2018, os laudos apresentados se
restringem aos anos de 2012 (evento20, anexo2) e de 2018 (evento1, anexo3, fls.12/15).
Ademais, a ausência de documentação médica é corroborada com o fato do autor ter
trabalhado por grande lapso de tempo com vínculo empregatício de forma ininterrupta entre
01/04/2009 e 07/2018 (evento17, RSC2, fl.08). Além disso, observo que o autor recebeu
benefício de auxílio-doença nos períodos de 29/08/2012 a 29/10/2012 e de 26/07/2018 a
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15/08/2018 e que não houve qualquer requerimento administrativo de benefício de
incapacidade entre tais períodos. Assim, não há como considerar que o autor esteve incapaz
durante todo esse lapso temporal, tendo inclusive exercido atividade laborativa.

13. Em conclusão, verifica-se que o perito nomeado pelo juízo de origem não
fundamentou seu laudo de forma suficiente neste particular, em face dos demais elementos de
prova constantes dos autos, em especial diante da ausência de exames e laudos médicos entre
os anos de 2012 e 2018 e o vínculo empregatício do autor em tal período. O juiz não está
adstrito ao laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir dos demais
elementos constantes dos autos, principalmente, quando ocorre situação não analisada
pelo perito.

14. Dessa forma, mantenho a sentença que concede o benefício de
aposentadoria por invalidez desde a cessação do benefício de auxílio-doença em 16/08/2018.

15. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por dar parcial
provimento ao recurso da autarquia para reduzir a multa fixada a título de astreintes para R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso e voto por negar provimento ao recurso do autor.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida
(evento3), nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000316812v3 e do código CRC 8b5da6d9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000853-28.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ELIAS ASSAD NETO (OAB ES009680)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento49) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora para condenar a autarquia a conceder o benefício de
auxílio-doença com DIB em 11/12/2017 (DER), devendo ser mantido até a constatação da
plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação (evento42). A autarquia sustenta que na DII fixada
pelo perito judicial o autor já havia perdido a qualidade de segurado. Aduz que o autor não
teria direito a prorrogação do período de graça, considerando que após o período contributivo
de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado, houve perda da qualidade de
segurado após 1998, quando ficou sem contribuir. Requer a reforma do julgado para que os
pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Eventualmente, pugna pela fixação da DCB
na forma da lei previdenciária, bem como para que seja afastada a incidência das multas
processuais fixadas na sentença e prorrogado o prazo para cumprimento da tutela.

2. JOAO FERREIRA ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento
do recurso (evento55).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. Inicialmente, observo que o laudo pericial foi realizado por médico
especialista em medicina do trabalho, profissional devidamente qualificado para examinar a
totalidade das patologias que o autor alega ser portador. O especialista reconheceu que o autor
é portador de hiperplasia prostática – N40 (evento13, quesito2). O profissional afirmou que o
autor encontra-se incapacitado para atividade laboral, que a incapacidade é parcial e
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temporária desde agosto de 2017 (evento13, quesitos 6, 7 e 9). Por fim, esclareceu que o
periciando não tem condições de alta ou de melhora sem realizar a cirurgia de próstata (está
realizando os exames pré-operatórios), pois continuará em uso de sonda vesical de demora.
O periciando necessita do benefício por cerca de 2 meses, se operar e necessitar de mais
tempo deverá retornar a perícia (evento31).

7. Em que pese o comprovado quadro de incapacidade (parcial e temporária), o
INSS alega que o autor teria perdido a qualidade de segurado na DII fixada pelo perito
judicial (08/2017). Aduz que o autor não teria direito a prorrogação do período de graça,
considerando que após o período contributivo de 120 contribuições sem perda da qualidade
de segurado, houve perda da qualidade de segurado após 1998, quando ficou sem contribuir.
Da análise do extrato do CNIS (evento9, RSC2) verifico a existência de extenso período de
recolhimentos previdenciários como empregado, mais precisamente entre 01/05/1977 e
29/11/1993, que totalizam 140 contribuições, conforme assentado na sentença. Infere-se,
portanto, que a parte autora realizou mais de 120 contribuições previdenciárias
ininterruptas sem perda da qualidade de segurado, adquirindo para si o direito
subjetivo de ter o seu período de graça ampliado em doze meses, nos termos do art. 15, §
1º, da Lei de Benefícios, mesmo se posteriormente vem a perder a qualidade de
segurado.

8. O direito adquirido a tal ampliação foi recentemente reconhecido pela TNU,
na sessão de 17/08/2018, como pertencente ao patrimônio jurídico do segurado, motivo pelo
qual nem a superveniente perda da qualidade de segurado desaparecerá com o acréscimo de
período de graça do segurado. A ementa do julgado constou do Boletim nº 28 da TNU, a qual
transcrevo abaixo:

PEDILEF. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TURMA RECURSAL CONSIDEROU
QUE HAVENDO PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR, MESMO
SENDO RECUPERADA POSTERIORMENTE, NÃO HÁ QUE CONSIDERAR O PERÍODO
ININTERRUPTO 120 CONTRIBUIÇÕES, ANTERIOR ÀQUELA PERDA, PARA O EFEITO
DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. PERÍODO DE 120 CONTRIBUIÇÕES SEM
PERDA DA QUALIDADE INCORPORA-SE AO PATRIMÔNIO DO (A) SEGURADO (A).
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. (PUIL n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, Relator JUIZ
FEDERAL GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, julgado em 17/08/2018, por unanimidade).

9. A tese firmada pela TNU vem abonar os inúmeros julgados do C. Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, que há muito tempo havia esposado a orientação de que
“consoante a jurisprudência deste E. Tribunal, o direito previsto no art. 15, § 1º, da Lei nº
8.213/91, uma vez obtido por meio do recolhimento de 120 (cento e vinte) contribuições,
incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, o qual fará jus à extensão do período de
graça nele previsto, ainda que deixe de contribuir por determinado período de tempo” (TRF
3ª Região, TERCEIRA SEÇÃO, EI - EMBARGOS INFRINGENTES - 1813513 - 0006233-
96.2011.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado
em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 06/04/2018).

10. Com efeito, aplicando-se à parte autora a prorrogação de doze meses
prevista no § 1º do art. 15 da Lei de Benefícios, é indene de dúvida que, na DII (08/2017),
ainda não havia perdido a qualidade de segurado. Afinal, tendo a última contribuição ocorrido
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em 31/07/2015 (evento9, RSC2, fl.11), a perda da qualidade de segurado somente ocorreria
em 16/09/2017. Assim, mantida a qualidade de segurado, bem como comprovada a
incapacidade parcial e temporária, o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença,
com DIB em 11/12/2017 (DER), conforme assentado na sentença.

11. Em relação a multa de 500 reais fixada pelo juízo, acaso o INSS faça cessar
o benefício ora concedido sem antes realizar perícia ou sem conclusão do procedimento de
reabilitação, algumas considerações devem ser feitas. Primeiro, o dispositivo determina que a
cessação se dê somente com realização de prévia perícia médica pelo INSS. Por certo que tal
comando tem o intuito de proteger o segurado em gozo de auxílio-doença, porém viola
diretamente o quanto fixado pelo artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8213/91. Em que pese o
magistrado tenha reputado inconstitucional, em sede de controle difuso, a previsão trazida
pela Lei n. 13.487/17, entendo que não é dado ao Judiciário afastar a lógica por ela instituída,
nominada “alta programada”, uma vez que ao inverter a sistemática, atribuindo ao segurado o
ônus de requerer a prorrogação do benefício (§8º), não retirou o direito à manutenção do
benefício, no caso de efetiva continuidade do quadro clínico incapacitante. Não há que se
falar, portanto, em restrição de direitos. Aliás, de se ressaltar que o próprio artigo 60, em seu
§10 da Lei n. 8213/91 estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido
judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação,
de modo que sequer a fixação da DCB é garantia absoluta de manutenção do benefício. As
disposições da Sentença pretendem inviabilizar a atuação do INSS, obstando a fixação de alta
programada, o que infringe os dispositivos legais em comento. É preciso ter em mente que o
requisito para manutenção do benefício de auxílio-doença é a continuidade da incapacidade
para o trabalho, nos termos do artigo 59 da Lei n. 8213/91, de modo que não há que se
assegurar prazo para a sua percepção. A incapacidade deve estar presente em todo o lapso
concessivo do auxílio-doença, condição essa que deve ser fiscalizada pelo INSS, sob pena de
se subverter o objetivo do benefício.

12. A TNU, nos autos do Processo n. 0500774-49.2016.4.8305/PE fixou tese de
que “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”.

13. Pois bem. Da análise do mérito recursal verifico ter se insurgido o INSS
quanto aos limites fixados pelo magistrado para fins de cessação do benefício, de modo que
cabe a essa Turma Recursal estabelecer a DCB, que na hipótese deve observar o quanto
informado pelo perito judicial ao responder o quesito de n. 16 do INSS (Evento 13), que no
presente caso estimou que o periciando necessita do benefício por cerca de 2 meses a
contar da perícia realizada, prazo esse que já se escoou. Como o segurado tem o direito
de requerer prorrogação de seu benefício, fixo a DCB em 60 dias a contar da
initmação do presente voto, cabendo ao autor requerer, no prazo previsto para tanto, a
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prorrogação do benefício, acaso entenda que ainda se encontra incapacitado. Assim, fica
afastada a imposição da multa no valor de 500 reais em caso de cessação do benefício em
razão de alta programada, considerando a DCB ora fixada.

14. No tocante ao recurso apresentado pela autarquia, no que se refere à fixação
de valor a título de astreintes (multa diária pelo não cumprimento da medida antecipatória de
tutela no prazo) essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar sua prefixação,
entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as condições
enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de resistência
apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em
consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses
certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de
urgência. Diariamente, essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo,
que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o
pedido subsidiário para que seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (cinquenta Reais)
por dia de atraso.

15. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

16. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela autarquia e voto por
dar parcial provimento para afastar a incidência da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
fixada caso o INSS cesse o benefício concedido em desconformidade com a sentença, bem
como para reduzir a multa fixada a título de astreintes (multa diária em razão de não
cumprimento da tutela no prazo) para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, contudo,
mantenho a concessão do benefício de auxílio-doença desde a DER em 11/12/2017 e fixo a
DCB em 60 dias a partir da intimação do presente julgado. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318134v3 e do código CRC a42728ae.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002150-70.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILSON BERNARDO (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento30) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim (evento23), que julgou
procedente o pedido para condená-lo a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez
com DIB em 04/10/2018. A autarquia sustenta que o laudo emitido pelo perito nomeado
judicialmente não atesta a incapacidade total e definitiva da parte autora, não sendo devido,
portanto, o benefício de aposentadoria por invalidez. Requer a reforma da sentença para que
seja revogada a concessão da aposentadoria por invalidez, para no lugar conceder auxílio
doença com fixação expressa de DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto
pelo perito ou em 120 dias. Requer ainda dilação de prazo para cumprimento da tutela, bem
como que seja afastada a incidência das multas processuais fixadas na sentença. Por fim,
pugna pela 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.

2. GILSON BERNARDO ofereceu contrarrazões, nas quais requer a
manutenção da sentença (evento34).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. No presente recurso, a questão controversa cinge-se na existência de
incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho do autor. Primariamente, observo que o
laudo pericial judicial foi realizado por médico especialista em medicina do trabalho,
nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte
autora. O expert afirma que o demandante é portador Hipertensão essencial causando AVC
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(evento13, quesitos 2 e 3). Destaca, que o periciado apresenta incapacidade total e
temporária desde 06/10/2018 (evento13, quesitos 7 e 9). Quando questionado sobre qual o
tempo de tratamento afirmou que pelo menos 2 (dois) anos de tratamento para que possa
fazer uma reavaliação (evento13, quesito16).

7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade da doença que acomete o demandante, existe a possibilidade de o autor voltar a
exercer sua atividade habitual ou outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou
comprovada a presença de incapacidade total e definitiva do segurado sem a possibilidade de
reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais do autor, verifico que
o mesmo conta hoje com 54 anos (evento1, cpf3), idade em que ainda é plenamente possível
ter vida laboral ativa. Portanto, a reabilitação não pode ser descartada.

8. Em conclusão, considero que não se pode atribuir de modo peremptório a
pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do quadro
clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. Contudo, defiro a concessão do benefício de auxílio-doença
tendo em vista ser a incapacidade total e temporária a partir da DER em 10/08/2018.

9. Dessa forma, cabe a este colegiado dispor quanto à fixação da DCB, de modo
a atender o disposto no artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela Lei n.
13.457/2017), o que se convenciou denominar “alta programada”. A TNU, nos autos do
Processo n. 0500774-49.2016.4.05.8305/PE fixou tese de que “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”. Desse modo, considerando a gravidade da patologia, bem
como o tempo de recuperação de pelo menos 2 anos estimado pelo perito, fixo a DCB em 2
anos a partir da data da perícia em 19/11/2018, cabendo ao autor requerer, no prazo
previsto para tanto, a prorrogação do benefício, acaso entenda que ainda se encontra
incapacitado.

10. No que se refere à fixação de valor a título de astreintes (multa diária pelo
não cumprimento da medida antecipatória de tutela no prazo) essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
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no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente, essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que seja fixada a multa
no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

11. De outro lado, não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

12. Por fim, quanto ao índice de atualização monetária, destaco que esse deverá
ser efetivado pelo Manual de Cálculo do Conselho da Justiça Federal, conforme o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão prolatado em julgamento do
AgRg no ARESP 552.581/CE (Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
05/08/2015). Tendo em vista a natureza previdenciária em deslinde, em virtude da declaração
de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, o índice a ser utilizado é o INPC,
nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/91, acrescentado pela Lei 11.430/2006.

13. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento para
suprimir a condenação do INSS no tocante a aposentadoria por invalidez e para reduzir a
multa fixada a título de astreintes (multa diária em razão de não cumprimento da tutela no
prazo) para R$ 100,00 por dia de atraso. Nesta oportunidade, condeno o INSS a conceder o
benefício de auxílio-doença com DIB em 10/08/2018 (DER) e DCB em 2 (dois) anos a
partir da data da perícia em 19/11/2018. Mantenho a tutela deferida para o pagamento do
auxílio doença, os valores recebidos a maior, em razão da aposentadoria por invalidez
deferida, deverão ser compensados por ocasião do pagamento dos atrasados, tudo a ser
apurado em execução de sentença, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000305338v4 e do código CRC 13c9ea51.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001228-29.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARTA DA CONSOLACAO ONOFRE LOUZADA (AUTOR)
ADVOGADO: RAQUEL FRANCO DE CAMPOS SONCIM (OAB ES024983)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento34) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim (evento26), que julgou
procedente o pedido para condená-lo a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez
com DIB em 21/06/2018. A autarquia sustenta que o laudo emitido pelo perito nomeado
judicialmente não atesta a incapacidade total e definitiva da parte autora, não sendo devido,
portanto, o benefício de aposentadoria por invalidez. Requer a reforma da sentença para que
seja revogada a concessão da aposentadoria por invalidez, para no lugar conceder auxílio
doença com fixação expressa de DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto
pelo perito ou em 120 dias. Requer ainda dilação de prazo para cumprimento da tutela, bem
como que seja afastada a incidência das multas processuais fixadas na sentença. Por fim,
pugna pela 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.

2. MARTA DA CONSOLACAO ONOFRE LOUZADA ofereceu contrarrazões,
nas quais requer a manutenção da sentença (evento41).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. No presente recurso, a questão controversa cinge-se na existência ou não de
incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho da autora. Primariamente, observo que
o laudo pericial judicial foi realizado por médico especialista em cirurgia geral, nomeado
perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O
expert afirma que a autora é portadora Cervicalgia (CID M54.2) e ciatalgia (CID M54.4)
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(evento15, quesito2). Destaca, que a periciada apresenta incapacidade parcial e temporária
desde 11/03/2013 (evento15, quesitos 7 e 9). Quando questionado sobre qual o tempo de
tratamento afirmou que não é possível determinar (evento15, quesito16).

7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade da doença que acomete a demandante, existe a possibilidade de a autora voltar a
exercer sua atividade habitual ou outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou
comprovada a presença de incapacidade total e definitiva da segurada sem a possibilidade de
reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais da autora, verifico
que a mesma conta hoje com 56 anos (evento1, out4), idade em que é plenamente possível ter
vida laboral ativa. Portanto, a reabilitação não pode ser descartada.

8. Em conclusão, considero que não se pode atribuir de modo peremptório a
pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do quadro
clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. Contudo,  tendo em vista ser a incapacidade total e
temporária, concedo o benefício de auxílio-doença a partir da cessação do
beneficio NB 6061996237 em 20/06/2018 (evento10, RSC2).

9. Dessa forma, cabe a este colegiado dispor quanto à fixação da DCB, de modo
a atender o disposto no artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela Lei n.
13.457/2017), o que se convenciou denominar “alta programada”. A TNU, nos autos do
Processo n. 0500774-49.2016.4.05.8305/PE fixou tese de que “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”. Desse modo, considerando que o perito não estimou tempo
para tratamento, fixo a DCB em 120 dias a partir da intimação desse julgado, cabendo a
autora requerer, no prazo previsto para tanto, a prorrogação do benefício, acaso
entenda que ainda se encontra incapacitada.

10. No que se refere à fixação de valor a título de astreintes (multa diária pelo
não cumprimento da medida antecipatória de tutela no prazo) essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente, essa
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Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que seja fixada a multa
no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

11. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

12. Por fim, quanto ao índice de atualização monetária, destaco que esse deverá
ser efetivado pelo Manual de Cálculo do Conselho da Justiça Federal, conforme o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão prolatado em julgamento do
AgRg no ARESP 552.581/CE (Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
05/08/2015). Tendo em vista a natureza previdenciária em deslinde, em virtude da declaração
de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, o índice a ser utilizado é o INPC,
nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/91, acrescentado pela Lei 11.430/2006.

13. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento para
suprimir a condenação do INSS no tocante a aposentadoria por invalidez e para reduzir a
multa fixada a título de astreintes (multa diária em razão de não cumprimento da tutela no
prazo) para R$ 100,00 por dia de atraso. Nesta oportunidade, condeno o INSS a conceder o
benefício de auxílio-doença com DIB em 20/06/2018 até 120 dias a partir da intimação
desse julgado. Mantenho a tutela deferida para o pagamento do auxílio doença, os valores
recebidos a maior, em razão da aposentadoria por invalidez deferida, deverão ser
compensados por ocasião do pagamento dos atrasados, tudo a ser apurado em execução de
sentença, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000303829v5 e do código CRC 4b49189f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0000987-81.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANIA STREY (AUTOR)
ADVOGADO: MARLON STREY DOS SANTOS (OAB ES026556)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento27) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da Vara Federal de Colatina/ES que julgou procedente o pedido da parte
autora para condená-lo a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, com início
do benefício (DIB) em 13/06/2017 (evento19).

2. O recorrente alega que não houve requerimento administrativo no período
contemporâneo à data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial (13/06/2017),
razão pela qual deve-se fixar a DIB na data da citação do INSS (18/05/2018), na forma da
súmula 576 do STJ. Requer seja dado provimento ao presente recurso para que se fixe a DIB
em 18/05/2018, data da citação do INSS.

3. VÂNIA STREY ofereceu contrarrazões, nas quais requer seja negado
provimento ao recurso (evento30).

4. É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

6. No presente recurso, a controvérsia cinge-se à data de início de benefício.
Primariamente observo que o laudo pericial foi firmado por médico devidamente qualificado
para examinar as patologias alegadas pela autora. Da leitura do laudo pericial, depreendo que
a autora tem perda total da visão à direita (CID: H54.4), déficit cognitivo (CID: F06) e
abaulamento discal em coluna lombar (CID: M51) (evento10, quesito 2). O perito concluiu
que a autora está incapacitada de forma total e permanente e que de acordo com o laudo
apresentado, teve início em 13/06/2017 (evento10, quesitos 7 e 9).

7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Dessa forma, a partir do laudo
pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente e ainda o CNIS
comprovando a qualidade de segurado na DII (evento18, out20), verifico que estão
preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.
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8. Quanto à alegação recursal de que não houve requerimento administrativo no
período contemporâneo à data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial
(13/06/2017), razão pela qual deve-se fixar a DIB na data da citação do INSS, entendo assistir
razão à autarquia. Na DER em 22/06/2016 não foi constatada incapacidade, tendo sido
constatada apenas a partir de 13/06/2017, por meio do laudo pericial. Ademais, da análise dos
laudos e exames apresentados pela autora, entendo não ser possível fixar a DII de forma
diversa, considerando que o único laudo partiular contemporâneo à DER em 22/06/2016 não
indica necessidade de afastamento. O único laudo médico conclusivo, com descrição
detalhada das patologias que acomete a autora e indicando o afastamento de forma definitiva
é datado de 13/06/2017 (Evento 1 - out8), documento que foi utilizado pela Expert para
fixação da data da incapacidade. 

9. Inclusive, quanto ao ponto, a Perita, ao ser questionada se era possível
afirmar se havia incapacidade entre a data da cessação do benefício e da perícia judicial,
respondeu categoricamente que NÃO e que só era possível confirmar incapacidade a
partir de 13/06/2017, conforme laudo médico particular expedido na referida data (Evento 1
- out8).

10. Assim, nos termos da súmula 576 do STJ, na ausência de prévio
requerimento administrativo, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por
invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida, no presente caso, 18/05/2018
(evento15).

11. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela autarquia e voto por dar
parcial provimento tão somente para fixar a DIB da aposentadoria por invalidez na data
da citação em 18/05/2018. Condeno o INSS ao pagamento dos valores atrasados, com base
no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I,
da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo
com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000305425v5 e do código CRC a9d86f4b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0008322-63.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MIZAEL ROSA DE ANDRADE (AUTOR)
ADVOGADO: SIRO DA COSTA (OAB ES005098)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento76) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o
pedido da parte autora, condenando o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez (NB 5420891227), desde a cessação indevida (evento70).

2. O recorrente alega que o laudo pericial não constatou a incapacidade total e
definitiva do autor, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. Requer seja
dado provimento ao presente recurso para revogar a concessão da aposentadoria por
invalidez, para no lugar conceder o benefício de auxílio-doença com a expressa fixação da
DCB. Requer ainda dilação de prazo para cumprimento da tutela, bem como que seja afastada
a incidência das multas processuais fixadas na sentença. Por fim, pugna pela 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.

3. MIZAEL ROSA DE ANDRADE ofereceu contrarrazões, nas quais pugna
pela manutenção da sentença (evento81).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em cirurgia geral, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que o autor é portador de Catarata
(CID H26.9) (evento59, quesito02, fl.03). Concluiu que a incapacidade é total e temporária
desde 18/05/2015 (evento59, quesitos 7 e 9, fl.04).

7. Não obstante o laudo pericial ter reconhecido a incapacidade total e
temporária do autor, analisando as suas condições pessoais, verifico que as possibilidades de
retorno ao trabalho são muito nefastas.  Nesse ponto, verifico que o autor nasceu em
28/01/1955 (evento1, OUT4), contando hoje com 64 anos de idade e recebe benefício de
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente (autos nº 0001993-84.2008.4.02.5051)
desde 27/08/2008 até 30/04/2015 (evento14, fl.08), ou seja, durante quase 07 (sete) anos está
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afastado do trabalho. Ademais, não há como se considerar uma incapacidade que perdura por
tanto tempo como sendo meramente temporária. Com efeito, entendo que a idade avançada, a
gravidade da doença do autor, o tipo de atividade habitual exercida de natureza rural, baixa
escolaridade, bem como o grande lapso temporal que o segurado ficou afastado de suas
atividades laborais (07 anos) são determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu
reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido
preenchimento dos requisitos necessários para o restabelecimento do benefício de
aposentadoria por invalidez.

8. Quanto à fixação de multa de R$500,00 por dia de atraso para cumprimento
da tutela fixada pelo juízo a quo, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar
sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as
condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de
resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos
últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo,
que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o
pedido subsidiário para que seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia
de atraso.

9. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para fins
de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de origem
se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da
Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias,
contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento.". A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

10. Por fim, quanto ao índice de atualização monetária, destaco que esse deverá
ser efetivado pelo Manual de Cálculo do Conselho da Justiça Federal, conforme o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão prolatado em julgamento do
AgRg no ARESP 552.581/CE (Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
05/08/2015). Tendo em vista a natureza previdenciária em deslinde, em virtude da declaração
de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, o índice a ser utilizado é o INPC,
nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/91, acrescentado pela Lei 11.430/2006.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e voto por dar parcial provimento tão
somente para reduzir a multa fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso. Mantida a
sentença que restabelece o benefício de aposentadoria por invalidez desde a cessação
indevida em 30/04/2015. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
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9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o
art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318741v3 e do código CRC df746d5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0022087-41.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ELISMARCIA NASCIMENTO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PATRÍCIA VALLORINI GUASTI DOS SANTOS
ADVOGADO: FABIANA GONCALES

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

RELATÓRIO

1. ELISMARCIA NASCIMENTO SANTOS interpõe recurso inominado contra
sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de
auxílio-doença (NB 616.932.326-8), desde o requerimento administrativo,
em 27.12.2016 (evento 1 - documento 7, página 1) e sua conversão em aposentadoria por
invalidez. Em suas razões, argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada,
uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra
incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado. Assevera que os laudos e exames anexos
aos autos atestam sua incapacidade para o trabalho.  Alega, ainda, que ambas as perícias
ignoraram o fato de que a autora necessita de nova cirurgia de urgência. Nesses termos, pugna
pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar
procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 84).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente,  observo
que foram realizados dois laudos periciais judiciais. O primeiro laudo pericial foi realizado
pelo Dr. RENATO MACHADO JUNIOR, médico oncologista e o segundo pela Dra.
PATRÍCIA BINDA, especialista em medicina do trabalho, devidamente qualificados para
examinar as patologias alegadas pela autora, bem como seu exercício laboral
habitual.  Acrescento que a primeira perícia foi realizada em 25/07/2017 (Evento 12) e a
segunda em 30/11/2018 (Evento 63).

6. O perito oncologista apontou ter utilizado como subsídios técnicos para sua
avaliação os laudos e exames apresentados e exame físico efetuado à ocasião do exame
pericial. Apresentou exame de ultra-sonografia com data de 09/08/2017 CRM-ES:8141 e
exame constatando massa cística em região anexial direita em 07/12/2016 (quesito
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5, Evento 12, fl. 1). A perita médica do trabalho, por sua vez, apontou ter se baseado na
história clínica, exame médico pericial, relatórios médicos (Dr Dório Gomes Filho CRMES
1873, datado em 09/12/2016, Dr Dório Gomes Filho CRMES 1873, datado em 31/01/2017,
Dr Dório Gomes Filho CRMES 1873, datado em 17/04/2017, Dr Fabrício Pereira e Sales
CRMES 7724, datado em 02/02/2017). Biópsia em 23/112017: Teratoma cístico maduro e
cisto hidátide em tuba uterina (quesito 5, evento 63, fl. 2). 

7. No que tange à conclusão do primeiro laudo pericial (Evento 12), o perito
reconheceu que a parte autora é portadora de Tumoração pélvica em anexo direito
compatível com tumor de ovário direito, de comportamento incerto ou
desconhecido (quesito 3, evento 12, fl. 1). O profissional quando perguntado se a periciada
teria aptidão laboral para exercer sua atividade habitual de auxiliar de serviços
gerais (quesito 6, evento 12, fl. 1), foi enfático em afirmar que sim. Porque a pessoa
examinada se apresentou ao exame pericial em bom estado geral, lúcida e orientada,
deambulando normalmente, sem alterações objetivas ao exame de ultrassonografia
efetuada em 09/08/2017, não foi efetuado procedimento cirúrgico ou biópsia da lesão,
relatou que seria submetida a procedimento cirúrgico em 17/10/2017 (quesito 7, evento 12,
fl. 2). O especialista indica que ao exame pericial não constatamos limitações funcionais que
impeçam o desempenho da atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. A pessoa
examinada pode andar, pode subir escadas, pode carregar peso, pode ficar em pé, pode
trabalhar sentada (quesito 8, evento 12, fl. 2). Quando perguntado se a periciada corre risco
de agravamento do quadro clínico caso continue a exercer sua atividade habitual, respondeu
que não. Porque não apresentou alterações objetivas nos exames de ultrassonografia
apresentados com data de 07/12/2016 e em 09/08/2017, não comprova internações recentes,
relatou que está com cirurgia agendada para 17/10/2017, se apresentou ao exame pericial
em bom estado geral, lúcida e orientada, deambulando normalmente, corada, eupneica e
hidratada, abdome flácido sem visceromegalias, ausência de edema em membros
inferiores, relata dor nas costas (quesito 9, evento 12, fl. 2). 

8. É preciso ressaltar que em complementação ao laudo pericial judicial
requerida pelo próprio juízo (Evento 30), o perito foi enfático em afirmar a periciada não
apresentou elementos técnicos de incapacidade laboral em 27/12/2016. Ao efetuar a
cirurgia estará incapacitada até a sua recuperação. Relatou ao exame pericial que a
cirurgia estava agendada para 17 de outubro de 2017. que ao efetuar a cirurgia  a
periciada estará incapacitada até a sua recuperação (quesito 18, evento 36, fl. 1). Por fim, o
perito informou que em pg. 7 (sete) dos autos consta um laudo médico dr. Dório Gomes Filho
CRM-ES: 1873 (clínica SAMP), com data de 09/12/2016, relatando a autora apresentando
tumoração pélvica em processo de avaliação cirúrgica, deve evitar pegar peso em excesso
com risco de torção de pedículo da tumoração, gerando uma urgência cirúrgica. Há registro
em exame efetuado em 20/01/2017 (SABI), de laudo médico com data de 14/01/2017 da
clínica SAMP Dr. Dório G Filho reportando “encontra-se apta para a prática de atividades
físicas”. Ao exame pericial efetuado em 25/09/2017 não constatamos incapacidade
laborativa (quesito 17, evento 36, fl. 1). 

9. No tocante ao apurado no segundo laudo pericial (evento 63), a especialista
reconheceu que a periciada apresenta outros cistos ovarianos e os não especificados CID
N83.2. Dor pélvica e perianal CID R10.2. Neoplasia de comportamento incerto ou
desconhecido de ovário CID D39.1. Massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e
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pélvica CID R19.0. Colelitíase CID K80 (quesito 3, evento 63, fl. 1). A perita relata que a
periciada compareceu ao exame médico pericial, sem acompanhante, mostrando-se orientada
no tempo e no espaço atual. Apresenta capacidade de julgamento, interpretação e raciocínio
preservados. Abdome: flácido, ruídos hidroaéreos positivo, ausência de dor a palpação
superficial e profunda, ausência de massas ou visceromegalias, cicatriz cirúrgica (Incisão
de Pfannenstiel) em bom aspecto, sem sinais flogisticos. Ausência de atitude antálgica (ou
seja, não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor) (quesito 4, evento 63,
fl. 1). A profissional quando perguntada se a periciada teria aptidão laboral para exercer suas
atividades habituais de auxiliar de serviços gerias (quesito 6, evento 63, fl. 2), afirmou que
sim, pois não apresenta alterações em exame físico que justifique incapacidade (quesito 7,
evento 63, fl. 2). A expert, ainda, afirmou que a periciada não corre risco de agravamento da
do quadro clínico, uma vez que já realizou procedimento cirúrgico com retirada de ovário
direito, acompanhado de biópsia que evidenciou Teratoma cístico maduro, com retira de
tumoração. O Teratoma é um tumor formado por vários tipos de células germinativas, isto é,
células que, após se desenvolverem, podem dar origem a diferentes tipos de tecido do corpo
humano. Assim, é muito comum que no tumor surjam cabelos, pele, dentes, unhas e até
dedos, por exemplo. Normalmente, este tipo de tumor é mais freqüente nos ovários, no caso
da pericianda, e nos testículos, nos homens, no entanto pode se desenvolver em qualquer
local do corpo. Além disso, na maioria dos casos o teratoma é benigno e pode não precisar
de tratamento. No momento não está em acompanhamento médico, sendo assim, a perita foi
enfática em afirmar, como resposta a diversos quesitos, que não há Incapacidade. Ressalto,
ainda, que perguntada se houve incapacidade em momento anterior (Evento 63 - quesito 12),
a Perita respondeu que sim, por ocasião da realização de cirurgia, em 23/11/2017.

10. Em que pesem as conclusões dos laudos periciais e o entendimento do Juiz
no sentido de que não foi constatada incapacidade, verifico que existem documentos
juntados aos autos que demonstram que ela se encontrava incapaz desde a data do
requerimento administrativo, em 27/12/2016. A autora apresentou vasta documentação que
comprova o estado de impossibilidade de exercer esforços físicos intensos e estado de
agudização da patologia, quais sejam, atestados médicos particulares datados,
respectivamente, de 09/12/2016 e 17/04/2017, atestando incapacidade para realizar suas
atividades laborais e esforços físicos intenso, além de documento emitido pela Prefeitura
Municipal com encaminhamento para cirurgia geral datado de 19/01/2017 (OUT5,
evento 1, fls. 1,3 e 5); ainda, constam receituário médico datado de abril/2017 demonstrando
a necessidade de utilização de medicação analgésica venosa para controle da dor (OUT8,
evento 1), bem como prontuário hospitalar comprovando cirurgia realizada em 23/11/2017,
com alta em 25/11/2017. 

11. Tais  documentos listados acima comprovam, à saciedade, o estágio anterior
de agudização da patologia, conforme transcrição do que foi relatado no prontuário médico
referente à realização de cirurgia, a saber: a paciente de 37 abnos, laqueadura tubárua há 8
anos, internada eletivamente devido tumoração pélvica compatível com tumor de ovário
direito, apresentando clínica de dor em fossa iliaca direita, fluxo menstrual aumentado
com saída de coágulos, dor constante, pior aos esforços físicos e durante a menstruação,
realizado videolaparoscopia com visualização do cistp simples de ovário a esquerda com
cerca de 3 cm e visualizado massa anexial a direita com cerca de 7 cm em seu maior
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diâmetro com presença de aderências. Optado pela ooforectomia direita - procedimento
realizado sem intercorrências em 23/11/2017. Elovuiu bem no operatório, com condições de
alta hospitalar (OUT 22, evento 31, fl. 5, item 4. EVOLUÇÃO).

12. Em conclusão, verifica-se que o perito nomeado pelo juízo de origem não
fundamentou seu laudo de forma suficiente, em face dos demais elementos de prova
constantes dos autos, em especial diante do sumário de alta que comprova a data de
realização do procedimento cirurgico, em 22/11/2017, e alta hospitalar, em 25/11/2017, e que
atesta agudização da doença em período anterior.  Nedte particular, ressalto que o juiz não
está adstrito ao laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir dos
demais elementos constantes dos autos, principalmente, quando ocorre situação não
analisada pelo perito.

12. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
o autor faz jus ao benefício de auxílio doença desde a DER do benefício pleiteado em
27/12/2016 (OUT7, evento 1, fl. 1).Quanto ao termo final do benefício, verifico que o perito
judicial informou a previsão de recuperação no prazo de até 45 dias após a alta hospitar
(que ocorreu em 25/11/2017), conforme indicado em resposta ao quesito complementar 19
(Evento 36 - out 23). Considero ainda, que na data da segunda perícia, a Perita constatou que
ela se encontrava recuperada e devidamente capaz para realização de sua atividade laboral
habitual. 

13. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para condenar o
INSS a conceder o benefício de auxílio doença desde a DER, em 27/12/2016, até 45
(quarenta e cinco) dias após a alta hospitalar, que ocorreu em 25/11/2017, pagando atrasados
com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000218684v31 e do código CRC b4ac9849.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0037768-36.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: DECIEL DA CRUZ SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO MAGNO CALIMAN (OAB ES021886)

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

RELATÓRIO

01. DECIEL DA CRUZ SILVA interpõe recurso inominado (Evento 68) contra
sentença (Evento 50 e 63) que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a
autarquia a conceder o benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação indevida,
fixando a DCB em 27/07/2018. Em suas razões, defende, em síntese, o direito ao pedido de
prorrogação. Argumenta que com a fixação da DCB em momento anterior ao da prolação da
Sentença não é possível exercer seu direito, o que fere o princípio da isonomia.  Salienta o
quanto firmado no próprio TEMA 164 da TNU. Pugna pela extensão do benefício a até 30
dias a contar do julgamento pela Turma Recursal, ressalvado o direito de requerer a
prorrogação.

02. O INSS apresentou contrarrazões (Evento 71).

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. A sentença ora atacada condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-
doença ao autor desde a cessação até 27/07/2018 (Evento 50). Por ocasião dos Embargos de
Declaração o juízo de origem acresceu à fixação da DCB uma espécie de prorrogação da
qualidade de segurado apenas para viabilizar ao autor formular administrativamente o pedido
de prorrogação de benefício (Evento 63). Eis os termos: Tendo esgotado o prazo acima
fixado, na data da prolação desta sentença, fica prorrogada a qualidade de segurado do
autor, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias) a contar da sentença, resguardando assim o
direito de o segurado requerer a prorrogação do benefício, perante o INSS, se ainda se
considerar incapaz, nos termos do Enunciado nº 120 do FOREJEF.

05. Entendo, todavia, que a fórmula adotada não se mostra a mais adequada à
solução da questão posta. Isso porque, da mesma forma que a incapacidade deve estar
presente em todo o lapso concessivo do auxílio-doença, a aferição da capacidade somente se
dá de duas formas: quando se chega ao término do prazo do benefício (DCB) e não há, por
parte do beneficiário, pedido de prorrogação ou, na hipótese de haver tal pleito, seja, através
de perícia administrativa, verificado o restabelecimento da aptidão laboral. Na hipótese dos
autos, ao se fixar uma DCB, em momento anterior à própria prolação da Sentença, retirou-se
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do beneficiário a possibilidade de exercer seu direito subjetivo de requerer a prorrogação do
benefício ANTES DO SEU TÉRMINO, conforme estipula o artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n.
8213/91. 

06. Segundo a lógica da Sentença seria possível ao autor, no prazo de 45 dias a
contar de sua prolação (em 25/06/2019) formular o requerimento de prorrogação, porém tal
tentativa de ajustar a norma acaba por esbarrar na exigência legal de que o requerimento seja
realizado antes de encerrado o benefício. Ora, a DCB foi fixada em Julho de 2018,
praticamente um ano antes da sentença ora atacada, o que dificulta sobremaneira a aferição
da (in)capacidade no lapso temporal já havido. Nesse caso, a presunção de incapacidade deve
percorrer esse interregno até que se ultime a realização de nova perícia por parte do INSS,
através da possibilidade de o segurado requerer a prorrogação do benefício.  

07. A fixação da DCB, embora tenha observado o quanto afirmado pelo laudo
pericial (Evento 14 - OUT 9), no quesito 'p' , ou seja, quatro meses a contar da realização da
perícia, importou em verdadeira supressão do direito subjetivo do segurado em requerer a
prorrogação do benefício, conforme previsão expressa do artigo 60, §9º da Lei n. 8213/91.
Sendo assim, de modo a equacionar as normas fixo a DCB em 30 dias a contar da publicação
do Acórdão, conforme requerido em sede recursal. Fica a parte advertida que caso entenda
que persiste seu estado de incapacidade, deverá requerer a prorrogação do seu benefício
administrativamente, no prazo previsto para tanto.

08. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para fixar a DCB
em 30 dias a contar da publicação do acórdão decorrente desse julgamento. Sem
condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Com o trâsnsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325039v5 e do código CRC 2b6bfa6c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0001793-31.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARILENE ANDRADE BATISTA (AUTOR)
ADVOGADO: LARISSA TRIGO FIGUEIREDO DOS SANTOS (OAB ES020886)
ADVOGADO: LUIZA BALEEIRO COELHO SOUZA (OAB ES022623)

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

RELATÓRIO

1. MARILENE ANDRADE BATISTA interpõe recurso inominado (evento41)
contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença (evento32). Em suas razões, a
parte autora argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é
extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora permanece incapaz e faz jus
ao benefício de incapacidade. Aduz que em nova perícia administrativa realizada após a
perícia judicial, a autarquia atestou a incapacidade da autora e determinou o restabelecimento
do auxílio-doença de 02/12/2015 a 23/07/2018, o que torna a incapacidade incontroversa em
tal período. Alega a nulidade do laudo pericial, posto que a perícia judicial não avaliou todas
a doenças incapacitante da autora, como por exemplo a fibromialgia. Nesses termos, pugna
pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada e determinada a realização de
nova perícia para avaliar a incapacidade da Recorrente a partir da data de 23/07/2018, haja
vista que antes deste marco temporal o INSS reconheceu expressamente a incapacidade
laborativa da autora. Não sendo este o entendimento, requer que a Sentença seja reformada no
sentido de julgar procedente o pedido autoral.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
(evento44). 

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência de incapacidade
para o trabalho a partir de 23/07/2018, porquanto o INSS em nova perícia administrativa
realizada após a perícia judicial, atestou a incapacidade da autora e determinou o
restabelecimento do auxílio-doença de 02/12/2015 a 23/07/2018 (evento41, ccon2 e out3).
Inicialmente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico especialista em
ortopedia e traumatologia, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou com base no exame ortopédico que a
autora é portadora de Espondiloartrose Cervical e Lombar associada à Tendinopatia do
Punho DIR (evento21, quesito3). O profissional quando perguntado se a periciada teria
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aptidão laboral para exercer suas atividades habituais, afirmou que sim, neste momento. A
autora, do ponto de vista ortopédico, apresenta-se oligossintomática e sem limitações
funcionais para os segmentos cervical e lombar da coluna vertebral e para as mãos e
punhos, dessa forma, encontra-se apta à desempenhar suas atividades laborativas habituais
(aux. de serviços gerais). A autora também encontra-se apta à desempenhar TODAS as
funções para a qual fora reabilitada (evento21, fl.02, quesito7).  

6. Em que pese a conclusão do laudo pericial realizado em 06/04/2018 ter
reconhecido que não há incapacidade para a atividade laboral habitual da autora, verifico que
o próprio INSS, apenas três meses depois, em perícia realizada no dia 23/07/2018
reconheceu a incapacidade da autora no período de 02/12/2015 a 23/07/2018 (evento41,
ccon2 e out3), inclusive com pagamento de valores atrasados referente ao período de
01/04/2016 a 30/11/2017(Evento 41 - Extr4)). Ademais, verifico que existem nos autos
diversos laudos particulares de 10/01/2017, 14/07/2017, 26/10/2017, 11/12/2017, 26/03/2018
e 05/07/2019 que atestam a incapacidade da autora e que afirmam que ela é portadora de
diversas doenças como fibromialgia, síndrome do túnel do carpo bilateral, tenossinovite,
espondiloartrose e poliartrose (evento53, out2).

7. Nesse contexto, verifico que os laudos particulares deixam claro a limitação
funcional da autora. Assim, entendo que o laudo pericial judicial foi omisso ao não se
manifestar sobre todas as doenças que a segurada alega ser portadora. O juiz não está adstrito
ao laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos
constantes dos autos, principalmente, quando ocorre situação não analisada pelo perito, no
caso, não avaliou por exemplo a fibromialgia de que a autora é portadora.

8. Dessa forma, considero que a autora encontra-se incapaz para o exercício de
suas atividades habituais. Nesse sentido, verifico que a autora já foi reabilitada pelo INSS ao
longo do período de afastamento nas seguintes funções: recepção/portaria, técnico em
contabilidade, atendente de cantina e cozinheira (evento21, quesito6, fl.02). Assim, infiro que
a possibilidade de nova reabilitação é muito nefasta.  Nesse ponto, verifico que a autora
nasceu em 18/11/1961 (evento1, out4) e conta hoje com 57 anos, contudo, recebe benefício
de incapacidade desde 2004 (de 29/10/2004 a 28/02/2005, de 14/04/2005 a 10/10/2012, de
02/01/2013 a 23/07/2018 (evento1, out5), ou seja, durante quase 13 (treze) anos de forma
ininterrupta. Desse modo, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da
jurisprudência da TNU, concluo com base nas condições pessoais da autora que a
mesma faria jus à concessão da aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade
fática de ser exitosamente reabilitada e obter novo trabalho. Com efeito, entendo que a
gravidade da doença da autora, sua baixa escolaridade, idade avançada, bem como o grande
lapso temporal que a segurada ficou afastada de suas atividades laborais (13 anos) são
determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de
trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

9. Ante o exposto, conheço o recurso e VOTO POR DAR PROVIMENTO para
condenar o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à autora desde a
cessação em 23/07/2018 e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez a partir da data
do presente julgamento, tudo com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim,
concedo a tutela antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de
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aposentadoria por invalidez no prazo de 15 dias úteis a contar da intimação do presente voto.
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000300567v4 e do código CRC 9a7fbd2d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5002849-61.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ATILIO LANGA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

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

RELATÓRIO

1. ATILIO LANGA interpõe recurso inominado (evento 48) contra sentença
(evento 42) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio
doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em suas razões, a parte autora argumenta
que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que houve limitação quanto
à análise das documentações e laudos acostados na exordial e quesitos periciais, dessa forma
requer a decretação de nulidade do laudo pericial produzido, a fim que seja decretado a
realização de novo laudo pericial, haja vista que o perito do INSS não se atentou aos
requisitos mínimos legais de um laudo pericial, e neste tocante a reforma da sentença
proferida a fim de conferir à recorrente o que lhe é de direito; com consequente reabertura da
instrução processual e designação de nova prova pericial, sobretudo considerando o disposto
no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 52).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Primeiramente, cumpre-se asseverar que a controvérisa nos autos diz respeito
à qualidade de segurada especial da parte autora. Todavia, esta questão não foi
devidamente analisada pela sentença proferida, que se pautou, tão-somente nas conclusões
da perícia médica. 

6. Realmente, quando da realização da perícia médica judicial, o realizada em
23/01/2019 (Evento 15),, não foi constatada existência de incapacidade laborativa. Veja-se,
no que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 15), que o perito descreve que o autor
teria relatado sofrer de bursite, tendo início dos sintomas em 2017. Prescrito medicação sem
melhoras. Quadro permanece inalterado desde então (tópico história clínica, evento 15). Em
que pese tais considerações, o perito, quando perguntado sobre a confirmação da patologia,
afirmou que durante o exame pericial não foi constatada doença incapacitante, apenas o
relato de dor da parte autora (quesito 2, evento 15). O profissional  quando perguntado se o
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autor encontra-se incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual,
respondeu que o quesito restou prejudicado, pois não foi constatada doença incapacitante,
incapacidade/ restrição laborativa ou funcional (quesito 6, evento 15). 

7. Em que pese o laudo pericial apontar pela plena aptidão laboral atual da
autora, verifico no laudo SABI (CONT1, evento 9, fl. 13), que a perícia administrativa do
INSS, realizada em 10/05/2018, concluiu pela incapacidade temporária da parte autora,
sendo o Perito categórico ao constatar que o segurado teria estado incapaz de 05/02/2018 a
10/08/2018, período o qual estava em recuperação de queda sofrida.

8. Destarte, é incontroverso nos autos que houve incapacidade pretérita  no
período de 05/02/2018 a 10/08/2018, conforme reconhecido expressamente pela perícia
administrativa do INSS, sendo o benefício em razão da não comprovação da qualidade
de segurado especial (vide decisão administrativa Evento 1 - Procadm 9 - fl. 8). Estando a
incapacidade devidamente comprovada por laudo administrativo (CONT1, evento 9, fl. 13),
observo que a questão controversa nos autos passa a ser a qualidade de segurado especial da
autora, a qual não foi objeto de análise pelo juízo a quo que julgou improcedente o pedido da
parte autora unicamente sob o argumento da não existência de incapacidade, conforme o
trecho: 

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 os requerimentos autorais de anulação da perícia
judicial e designação de nova perícia formulados.

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.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação, e
resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC (SENTENÇA, evento 42).

9. Desse modo, a sentença deve ser ANULADA para que se prossiga a instrução
do feito, com análise do início de prova material juntado aos autos e designação de audiência
de instrução e julgamento possibilitando a autora comprovar a sua qualidade de segurado
especial na data do requerimento administrativo (23/04/2018) quando foi reconhecida sua
incapacidade.

10. Ressalto que o reconhecimento da nulidade apontada baseia-se igualmente
no poder de instrução conferido ao julgador (art. 370, do Novo Código de Processo Civil),
que pode determinar a realização de perícia – ainda que em fase recursal – se o acervo
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probatório não permita que ele forme conclusão segura sobre o pedido deduzido (art. 480, do
Novo Código de Processo Civil). Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. PRECLUSÃO QUE
NÃO SE APLICA, NA HIPÓTESE. ART. 183 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ E ADEMAIS, DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - A matéria inserta no dispositivo infraconstitucional suscitado (art. 183 do CPC) não
foi objeto do julgamento a quo, sequer implicitamente, carecendo o recurso especial do
pressuposto específico do prequestionamento (Incidência da Súmula n. 211/STJ).

II - Demais disso, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a livre
iniciativa do magistrado, na busca pela verdade real, torna-o imune aos efeitos da
preclusão, sendo lícita a determinação de produção de prova pericial, que
indevidamente não foi deferida em primeira instância, mesmo de ofício (art. 130 do
CPC).

III - Noutras palavras, ainda que tenha havido o anterior indeferimento da produção de
prova pericial, pelo juízo de primeiro grau, ainda assim pode o Tribunal de apelação, de
ofício, determinar tal produção, se entender pela sua indispensabilidade.

IV - Precedentes citados: AgRg no REsp nº 738.576/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJ de 12/09/2005; Edcl no Ag nº 646.486/MT, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de
29/08/2005; AgRg no AG nº 655.888/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA, DJ
de 22/08/2005; REsp nº 406.862/MG, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, DJ de 07/04/2003.

V - Aplicação, de qualquer modo, da Súmula n. 83/STJ.

VI - Recurso especial não conhecido. Manutenção do acórdão que determinou a
realização de nova perícia judicial.

(RESP 896.072/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 05.05.2008)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INICIATIVA PROBATÓRIA
DO JUIZ. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DEMANDA. PRECEDENTES.

- Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da
demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo
de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

- A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de
provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da
Justiça.

-Agravo no recurso especial improvido.

(AgRg no RESP 738.576/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 12.09.2005)
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11. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por DAR PROVIMENTO para
declarar a nulidade da sentença, para fins de que se prossiga a instrução do feito, com
análise da documentação constante nos autos e designação de audiência de instrução e
julgamento possibilitando a autora comprovar a sua qualidade de segurado especial, no
período de incapacidade reconhecido pela perícia administrativa do INSS, devendo ser
prolatada nova sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por não
terem as partes dado causa à nulidade identificada. Certificado o trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000295989v27 e do código CRC 5976035d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0035415-38.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WANDERLEIA SOUZA CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: LEONEDES ALVINO FLEGLER (OAB ES021504)

RELATÓRIO

O INSS interpõe recurso inominado (evento55) contra sentença proferida pelo
MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento46), que julgou parcialmente
procedente o pedido da autora para condenar a autarquia a conceder o auxílio-doença NB
31/618.578.906-3 desde 15/5/2017, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até
5/10/2019 (12 meses a partir da prolação da sentença). O recorrente argumenta que a
Sentença pela procedência está equivocada, uma vez que foi fixada a DCB por prazo superior
ao previsto pelo perito, devendo ser fixada em 120 dias, conforme art. 60 da Lei nº 8.213/91.
 Sendo assim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ser reformada a sentença para
fixação correta da DCB, nos termos dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

2. WANDERLEIA SOUZA CAMPOS não apresentou contrarrazões, apesar de
devidamente intimado (evento56).

3. É o relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à data de cessação do
benefício de auxílio-doença.  Observo que a autora comprova ser portadora de transtornos
mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras
substâncias psicoativas – síndrome de dependência (evento38, quesito2). O perito afirma que
a autora não está apta para o exercício de sua atividade habitual de auxiliar de serviços
gerais, devido a sintomatologia depressiva apresentada. Por fim, estimou a data do início da
incapacidade em 2016 e concluiu ser a incapacidade de duração indefinida (evento38,
quesitos 6, 12 e 14). Nesse sentido, o juízo a quo concedeu o benefício de auxílio-doença à
autora desde o requerimento administrativo em 15/05/2017 até 12 meses a partir da prolação
da sentença, ou seja, até 05/10/2019, considerando que a perita afirmou imprevisível o tempo
de tratamento (evento 46).

6. No tocante à fixação da data de cessação do benefício, entendo não assistir
razão ao magistrado, a fixação da DCB em 12 meses a partir da data da Sentença
(05/10/2018). Realmente não houve fundamentação na sentença que justifique o arbitramento
de tal prazo, sendo certo que conforme a legislação vigente, quando o perito não fixa prazo

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 51



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 217/707

0035415-38.2017.4.02.5050 500000266200 .V7 JES10878© JES7044

para recuperação, nem mesmo estimado, a data de cessação deve ser a geral de 120 dias do
restabelecimento do benefício ou da data da concessão. No presente caso, aplicando-se a
regra geral de 120 dias o benefício deveria cessar em 05/02/2019. Todavia, como tal prazo já
se esgotou, a fixação do prazo retroativo como DCB importaria indevida supressão do direito
subjetivo do segurado em requerer a prorrogação do benefício, conforme previsão do artigo
60, §9º da Lei n. 8213/91. 

7. Assim,  a fixação de qualquer outro prazo por essa Turma Recursal, além
daquele fixado pelo juiz iria agravar a situação do recorrente, posto que ultrapassaria a DCB
fixada em 05/10/2018, o que não se admite por tratar-se de reformatio in pejus. Dessa forma,
considerando as circunstâncias, mantenho a sentença.

8. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266200v7 e do código CRC c566a638.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000520-42.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ROBERTO ALVES COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: ANA CLAUDIA ARTHUR BETINI

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

RELATÓRIO

1. ROBERTO ALVES COSTA interpõe recurso inominado contra sentença que
julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio doença ou
implantar a aposentadoria por invalidez. Alega ser portador de Espondiloartrose
ToracoLombar, Gonartrose Primária Lateral ao RX, Bursite Subacromal e Subdeltoidea no
ombro direito ao USG, Tendinite do M. Supraespinhoso no ombro esquerdo ao USG,
patologias que acarretam dor crônica e limitação funcional e que seu quadro atual inviabiliza
totalmente qualquer atividade laboral. Alega que o laudo pericial não examinou a
integralidade das doenças que o autor é portador, nessa linha a sentença pela improcedência
foi baseada em uma prova que contraria toda a documentação médica juntada nos autos.
Defende ser necessário, ante todo o exposto, a reforma na sentença para restabelcer a
aposentadoria por invalidez do recorrente, ou, ao menos, a realização de nova perícia, a ser
perfectibilizada por médico capacitado, que analise todas as patologias de que sofre o autor.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para que se proceda a reforma da Sentença para dar
total provimento aos pedidos do autor, subsidiariamente, seja a Sentença anulada para
realização de nova perícia médica. 

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (Evento 33).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5.  No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado por médico(a) nomeado(a) perito(a), devidamente
qualificado(a) para examinar as patologias alegadas pela parte autora.  No que tange
à conclusão do laudo pericial (Evento 13), apesar do perito afirmar que durante o exame
pericial não foi constatada doença incapacitante, apenas o relato de dor da parte
autora (Evento 13, quesito 2, fl.3), o especialista afirma que o autor apresentou ao momento
do exame pericial radiografia de joelhos (set/2018), mostrando gonartrose leve
bilateral (Evento 13, Tópico História Clínica, à fl.1). Ao exame físico o perito expôs que
a parte autora comparece a perícia, aparentando dificuldade para deambular (Evento 13,
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Tópico Exame Físico, fl.2). Em resposta ao quesito do autor quando perguntado se o
periciado possui condições de se abaixar até o chão, e levantar-se sem a presença de dor
(Evento 13, quesitos do autor 5, à fl.5), o perito informou que não foram constatadas
restrições laborativas ou funcionais no momento atual ou pregresso. Dor é subjetivo e não
pode ser atestada pelo perito (à fl.6). 

6. Conforme consta nos autos, o autor percebeu auxílio doença de 16/07/2004 a
30/10/2007 (Evento 1, CNIS5, fl.5/6), em seguida percebeu o benefício da aposentadoria por
invalidez de 31/10/2007 a ser cessado em 09/04/2020 (Evento 1, CNIS5, fl.6). Nessa linha,
observo que esteve afastado por quase 15 (quinze) anos do mercado de trabalho, ou
seja, proibido por lei de trabalhar. Apesar de o laudo apontar que o autor se encontra apto a
retornar para sua atividade laboral (Evento 13, quesito 8, à fl.4), reputo que o fato de a
autarquia ter mantido o benefício por tantos anos, primeiro concedendo o benefício do auxílio
doença por cerca de 3 (anos) e em seguida mantendo o segurado aposentado por invalidez por
muito mais de 1 (uma) década é um indício de que as patologias que o segurado apresenta de
fato comprometem sua aptidão laboral. Comprova este fato o laudo  particular carreado aos
autos, no qual o médico da clínica Ortotrauma atesta que o autor encontra-se em "tratamento
ortopédico (vem utilizando ati-inflamatórios, analgésicos, corticóide/ já fez fisioterapia)
desde junho de 2004 sem melhora dos sintomas e patologias relatadas" (Evento 1 - laudo 6 -
fl. 01). Neste documento também consta a realização de vários exames de utlrassonografia
que constataram patologias ortopédicas, em ombro, coluna e joelho. O juiz não está adstrito
ao laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos
constantes dos autos, principalmente, quando ocorre situação não analisada pelo perito,
no caso, o longo período de afastamento do mercado de trabalho.

7. Nesse ponto, ao analisar as condições pessoais do recorrente observo que
ele nasceu em 29/07/1961 (Evento 1, CNIS5, Tópico Identificação, fl.1) e conta hoje com
57 anos, possui ensino fundamental incompleto (Tópico identificação, Evento 13, à fl.1),
esteve afastado do mercado de trabalho por um longo período, percebendo o benefício de
auxílio doença por acidente de trabalho de 2004 a 2007 e, em seguida aposentadoria por
invalidez de 2007 a ser cessado em 2020 (Evento 1, CNIS5, fl.6). Desse modo, tendo em
vista as limitações laborais que demonstra apresentar, o longo período que permaneceu
afastado do mercado de trabalho (por mais de 15 anos) e sua idade já avançada, aduzo que
todo o conjunto fático existente aponta para a impossibilidade do êxito em seu reingresso ao
mercado de trabalho. 

8. Concluo com base o Enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência da TNU
pelas condições pessoais do autor que ele faz jus à concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez, ante a impossibilidade fática de retorno ao trabalho. Sendo assim, reconheço
que houve o devido preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da
aposentadoria por invalidez e entendo por reformar a Sentença no sentido de reconhecer o
direito do autor em permanecer percebendo o benefício da aposentadoria por invalidez,
devendo as mensalidade de recuperação já pagas serem compensadas. 

9. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO para julgar procedente o
pedido e condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez requerido
desde a data em que o benefício foi reduzido pelo INSS, compensando-se as mensalidades de
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recuperação já pagas,  com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação
em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.         

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000237416v12 e do código CRC 5a4cf915.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 0034038-32.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LEDNA MOTA SOUZA (AUTOR) E OUTROS
ADVOGADO: WILLIAN PEREIRA PRUCOLI (OAB ES015907)

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

RELATÓRIO

1. LEDNA MOTA SOUZA, ARTHUR MOTA SOUZA e ALLANA MOTA
SOUZA, habilitados no polo ativo da relação processual em sucessão ao autor falecido
ADALTO SOUZA RODRIGUES, interpõem recurso inominado (evento56) contra sentença
proferida pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento48), que julgou
improcedentes os pedidos para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença
e/ou aposentadoria por invalidez.  Alegam que, embora a Sentença tenha concluído pela
preexistência da doença quando do reingresso do autor ao INSS em dezembro/2012, o caso é
que a incapacidade do autor só se deu em 2015 com o diagnóstico de câncer de fígado. Pugna
pelo provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

2. INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
(evento60).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a pré-existência ou não da incapacidade à
refiliação da parte autora. Primariamente, observo da análise do CNIS do autor (evento9,
out9) que as suas últimas contribuições ao RGPS se deram da seguinte forma: como
empregado no período de 01/01/2005 a 20/03/2009 e como contribuinte individual nos
períodos de 01/12/2012 a 30/06/2013, de 01/10/2013 a 28/02/2014, e de 01/01/2015 a
31/01/2015.

6. As perícias administrativas realizadas pelo INSS nos requerimentos
administrativos de 14/01/2016 e de 17/05/2017 diagnosticaram, respectivamente, doença
classificada no CID D019 (órgãos digestivos, não especificados) e doença classificada no
CID C220 (carcinoma de células hepáticas). Em ambas estimaram a data do início da
incapacidade em 7/10/2011 (evento 15). Na data do início da incapacidade fixada pela perícia
médica do INSS, o autor estava desfiliado da Previdência Social, tendo perdido a qualidade
de segurado em 16/05/2010.
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7. Em que pese a perícia administrativa concluir pela incapacidade do autor em
2011, pela análise do conjunto probatório formado nos autos, concluo que a incapacidade se
deu em 2015, com o diagnóstico de câncer de fígado. Explico: O autor foi diagnosticado com
cirrose hepática em 2011 e durante o seu tratamento continuou exercendo suas atividades
laborais, tanto que continuou a contribuir para o RGPS (01/12/2012 a 30/06/2013, de
01/10/2013 a 28/02/2014, e de 01/01/2015 a 31/01/2015), na condição de contribuinte
individual, tendo constituído uma micro-empresa - Adalto Souza Rodrigues - ME , com
CNPJ próprio 66401.365/0001-30, conforme consta no CNIS (Evento 9 - out 9 - fls. 7/9)

8. Verifico que apesar de a doença ter se iniciado em 2011, o autor
manteve capacidade laborativa até meados de 2015, quando iniciou o tratamento do câncer de
fígado, só vindo a requerer pela primeira vez o benefício em 01/2016. Assim, apenas a
existência de patologia, não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que a
patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas
atividades laborais habituais. Assim, a cirrose hepática que acometeu o autor em 2011 só se
agravou efetivamente CINCO ANOS depois, quando teve, por consequência, o diagnóstico
de câncer de fígado.

9. Ademais, dispõe o art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91 que não será
devido auxílio-doença ao segurado que, ao se filiar ao Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), seja portador da doença/lesão invocada como causa para o benefício, salvo se a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença/lesão.
Nesse sentido, concluo que houve de fato um quadro de agravamento da doença, tendo
evoluído de uma cirrose hepática para um câncer de fígado que incapacitou o autor. Dessa
forma, fixo a data de início da incapacidade do autor em 11/08/2015 quando foi diagnosticado
com Hepatocarcinoma (câncer primário do fígado) (evento1, out3, fl.10), tendo inclusive sido
essa a causa de seu óbito (evento 24, out 16, fl. 02).

10. Quanto à qualidade de segurado do autor na DII, verifico que considerando
que sua última contribuição se deu em 31/01/2015, ele mantém a qualidade de segurado até
16/03/2016. Sendo assim, o autor faz jus ao benefício de auxílio-doença desde a DER em
14/01/2016 até o óbito em 02/03/2018 (evento 24, out16, fl.02).

11. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento para
reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor de LEDNA MOTA SOUZA,
ARTHUR MOTA SOUZA e ALLANA MOTA SOUZA, habilitados no polo ativo da relação
processual em sucessão ao autor falecido ADALTO SOUZA RODRIGUES o benefício de
auxílio-doença NB 613.034.371- 3/31 a partir da DER em 14/01/2016 até o óbito em
02/03/2018, conforme manual de cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o
trânsito trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000294835v5 e do código CRC 00aa2e4d.
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Informações adicionais da assinatura:
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RECURSO CÍVEL Nº 5000947-64.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NOEMIA JULIO KRUGER (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO SANTOS ARRIGONI (OAB ES011273)
ADVOGADO: GUSTAVO CÉZAR QUEDEVEZ DA VITÓRIA (OAB ES020302)

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

RELATÓRIO

1. NOEMIA JULIO KRUGER interpõe recurso inominado (evento48) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz do 1ª Vara Federal de Colatina/ES (evento42), que julgou
improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por
invalidez ou de auxílio-doença.  Alega que, embora a Sentença tenha concluído pela
preexistência da doença quando do reingresso da autora ao INSS em junho/2009, o caso é que
a incapacidade da autora só se deu em 2012, conforme fixado pelo perito do juízo. Pugna pelo
provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

2. INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
(evento52).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a pré-existência da incapacidade à
refiliação da parte autora. Primariamente, observo da análise do CNIS da autora (evento1,
procadm6, fl.08) que as suas últimas contribuições ao RGPS se deram da seguinte forma:
como empregada no período de 11/03/2005 a 01/06/2005 e como contribuinte individual no
período de 01/06/2009 a 31/12/2017.

6. Observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico nomeado
perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O
perito apontou que a autora é portadora de Neoplasia maligna da mama CID C50.9, Dor
crônica CID R52.2, Osteoporose pós-menopausa CID M81.0, Dor articular CID M25.5 e
Cervicalgia CID M54.2 (evento28, quesito2, fl.03). Concluiu que há incapacidade
permanente e parcial, mas afirmou não ser possível a reabilitação (evento28, quesito7 e 12,
fl.04).  Quando perguntado a data provável de início da incapacidade afirmou antes de
14/05/2012 e concluiu que a incapacidade decorre dos efeitos colaterais do tratamento
realizado, como cirúrgico, quimioterápico e radioterápico (evento28, quesitos 9 e 10, fl.04).
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7. Em que pese o juízo sentenciante ter concluído pela existência da
incapacidade no final de 2008 e início de 2009, data anterior ao início das contribuições
previdenciárias, entendo não assistir razão ao magistrado. Explico. Pela análise do
conjunto probatório formado nos autos, em especial a perícia judicial, concluo que a
incapacidade se deu em 2012. O perito judicial quando questionado sobre a data provável de
início da doença, afirmou que em 2009 e quando questionado a data provável de início da
incapacidade afirmou ser antes de 14/05/2012. Ou seja, o expert considerou que apesar de a
autora estar doente desde 2009 ainda não estava incapacitada para o trabalho. E concluiu que
a incapacidade decorre dos efeitos colaterais do tratamento realizado, como cirúrgico,
quimioterápico e radioterápico (evento28, quesitos 8, 9 e 10, fl.04). Assim, apenas a
existência de patologia, não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que a
patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas
atividades laborais habituais.

8. Ademais, da análise dos laudos SABI, em especial a perícia realizada em
06/07/2010 (evento34, fl.01), o médico da autarquia afirmou que não existe incapacidade
laborativa, conforme documentação apresentada foi submetida a cirurgia conservadora de
mama e dissecção de linfonodo sentinela, quimioterapia e radioterapia, sem evidência
clínica de doença ativa. Início jun/08 quando observou nódulo em mama E. Foi submetida à
biópsia e posteriormente, em 15/9/08 (sic), à cirurgia na mama E. Histológico em 15/9/08:
CA "in situ". Margens cirurgica livres. Em linfonodo sentinela: ausência de neoplasia. Em
dez/09 (sic) término da radioterapia. Mas não é só. A autora, após o referido exame em
06/07/2010, foi submetida a outras OITO PERÍCIAS ADMINISTRATIVAS, nas seguintes
datas: 26/08/2010, 14/03/2012, 15/05/2012, 03/08/201, 28/03/2013, 13/05/2013, 11/06/2015 e
25/01/2018, sendo que em todas elas, sem exceção, o perito do INSS concluiu que "não existe
incapacidade laborativa" (Evento 34 - laudo 1 - fls. 01/09). Assm, não há como se sustentar
a tese de que a autora possuía incapacidade pre-existente ao seu reingresso no sistema,
em 2009, se o próprio INSS atestou por NOVE VEZES, ao longo de vários anos (exames
realizados entre 2010 a 2018), que ela se encontrava plenamente capaz. Tanto que a
autora continuou vertendo contribuições para o sistema até 31/12/2017. 

9. Assim, apesar de a autora ter realizado procedimento cirúrgico para retirada
da mama em 2008, foi considerada capaz para o trabalho por NOVE VEZES, em exames
realizados pelos próprios médicos do INSS entre os anos de 2010 e 2018, motivo pelo qual,
continuou vertendo contribuições para o sistema na qualidade de contribuinte individual, por
mais SETE ANOS (no período de 2009 e 2017), até requerer o benefício em 05/12/2017, com
o quadro de saúde já agravado e incapacitante.

10. Dessa forma, fixada a DII em 2012 e sendo a incapacidade da autora
permanente e parcial sem possibilidade de reabilitação, a recorrente faz jus ao benefício de
aposentadoria por invalidez desde a DER em 05/12/2017.

11. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento para
reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor de NOEMIA JULIO KRUGER o
benefício de aposentadoria por invalidez desde a DER em 05/12/2017, conforme manual de
cálculos da Justiça Federal. DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a
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implantação do benefíco no prazo de 30 (trinta) dias a contar do presente julgamento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000299783v5 e do código CRC ebd0dec3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5004896-11.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SILVINA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

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

RELATÓRIO

1. SILVINA DOS SANTOS PEREIRA interpõe recurso inominado contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Alega ser acometida de transtorno
da função vestibular (CID10-H81) e infarto agudo do miocárdio (CID-121.9), quadro
patológico que a torna total e definitivamente incapaz de desenvolver suas atividades laborais
habituais. Argumenta que a Sentença pela parcial procedência está equivocada, uma vez que é
extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra total e
definitivamente incapaz, além de suas condições pessoais impossibilitarem seu reingresso ao
mercado de trabalho. Assim, faz jus a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.
Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no
sentido de julgar totalmente procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (Evento 51).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado por médico(a) nomeado(a) perito(a), devidamente
qualificado(a) para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter
utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação a História clinica, exame físico, laudo
Drº Vanildo Lima Carvalho, CRMES 5018 datado em 16/06/2016 (Evento 17, quesito 5, fl.1)
e Ecocardiograma (25/06/2018) (quesito 7, fl.2), logo, os laudos particulares carreados foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
de tais documentos. Contudo, no tocante as documentações médicas particulares, em que
pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos
periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo).
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6. No que tange a conclusão do laudo pericial (Evento 17), o perito reconheceu
que a parte autora apresenta Infarto Agudo do Miocárdio e Hipertensão Arterial (Evento 17,
quesito 3, fl.1). Quando perguntado se a periciada apresentaria aptidão laboral para o
exercício de sua atividade de doméstica (quesito 6, fl.1), o perito informou que Não. Devido
alteração em Ecocardiograma (25/06/2018) sugestivo de isquemia miocárdica o que
demanda prosseguimento de avaliação cardiológica (a ser agendada) (quesito 7, fl.2), ao
passo que apresentaria limitação para carregar peso e subir escadas (quesito 8, fl.2). O perito
estimou que a incapacidade é temporária e total. Estima-se 06 meses. A partir da presente
data. Para que possa se submeter a tratamento com especialista (quesito 14, fl.2). 

7. Em análise aos apontamentos do laudo pericial observo que em que pese o
laudo ter concluído que a incapacidade da parte autora seria temporária e total, estimando o
prazo de 06 meses, para que pudesse se submeter a tratamento com especialista (Evento 17,
quesito 13, fl.2), o perito também informou em outro momento que a periciada correria riscos
de agravamento do quadro clínico se continuasse exercendo sua atividade habitual  pelo risco
de eventos cardíacos (angina, síndrome coronariana aguda, morte súbita), relacionada ao
excesso de esforço físico (quesito 9, à fl.2). Em esclarecimentos o perito informa que a
periciada apresenta patologia de caráter crônico, dinâmica, que apresenta períodos de
agudização e estabilidade (Evento 29, quesito 1, fl.1). Nessa linha, apesar de o laudo pericial
ter concluído pela incapacidade temporária, observo que a instabilidade da patologia que
acomete a autora somada a sua condições pessoais, permitem concluir que a parte a mesma
faria jus a aposentadoria por invalidez.  

8. Nesses termos, entendo que as condições fáticas e pessoais da autora tornam-
se relevantes para a constatação da real possibilidade de exercer qualquer atividade laboral.
No caso em tela a autora nasceu em 29/09/1950 (Evento 1, RG4, fl.1) e conta hoje com 68
(sessenta e oito) anos, sua patologia conforme descrita no laudo pode ensejar eventos
cardíacos (angina, síndrome coronariana aguda, morte súbita), relacionada ao excesso de
esforço físico (quesito 9, à fl.2). De forma que tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula
da jurisprudência da TNU, com base nas condições pessoais da parte autora, constato que
ela faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez, ante à impossibilidade fática de ser
exitosamente reabilitada e obter novo trabalho. 

9. Sendo assim, reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez e entendo por reformar
parcialmente para que seja concedida à parte autora o benefício da aposentadoria por
invalidez a partir da data da intimação do presente julgado, momento em que foram
avaliadas as condições pessoais da autora.

9. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e voto por DAR
PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a restabelecer o
benefício de auxílio-doença cessado e convertê-lo aposentadoria por invalidez a partir da data
da intimação do presente julgado. No mais, inalterada a sentença. Sem condenação em custas
e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002594-06.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAURO JOSE SARTORI (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELLE THIARLA FERREIRA (OAB ES017019)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual LAURO JOSE SARTORI requer a
condenação do INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou a
restabelecer o auxílio-doença. O MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
proferiu sentença (evento23) que julgou procedente o pedido, condenado o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez desde 30/08/2017. O INSS interpôs embargos de
declaração (evento30), os quais tiveram provimento negado (evento32).

2. O INSS interpõe recurso inominado (evento38), no qual aduz que a r.
sentença extrapolou os limites da lide trazidos aos autos pela parte autora, não sendo possível
a fixação da DIB em 30/08/2017 (DII). Dessa forma, requer a reforma do julgado na forma do
arrazoado.

3. O autor não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado
(evento40).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. No presente recurso a questão controversa cinge-se à data do início do
benefício de aposentadoria por invalidez. Segundo o entendimento do Magistrado o autor faz
jus ao benefício de aposentadoria por invalidez desde 30/08/2017 (DII).

7. Da análise do laudo pericial, observo que em sua conclusão o expert afirma
que o autor é portador de doença mental grave, diagnosticado como transtorno misto e
amnésia dissociativa. Concluiu que o autor possui incapacidade total para qualquer
atividade laborativa, de forma definitiva e fixou a data de início da incapacidade em
30/08/2017 (evento13, conclusão e quesito9). Verifico ainda que o INSS concedeu o
benefício de auxílio-doença ao autor de 31/08/2017 a 04/10/2018 em decorrência da mesma
patologia, transtorno misto ansioso e depressivo (evento8, RSC1, fl.01) e fixou a data de
início da incapacidade também em 30/08/2017. Assim, quando da concessão do benefício de
auxílio-doença em 31/08/2017 o autor já encontrava-se totalmente incapaz para o exercício de
qualquer atividade laboral.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 56



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 231/707

5002594-06.2018.4.02.5002 500000314367 .V3 JES10878© JES7044

8. Quanto a alegação da autarquia de que a sentença extrapolou os limites da
lide trazidos aos autos, posto que o autor requereu o benefício desde a cessação em
04/10/2018, não assiste razão ao recorrente. Da análise da peça inicial verifico que no item
“c” dos pedidos (evento1, INIC1, fl.08) consta expressamente o pedido para condenar o
Requerido a conceder o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do
art. 42 da Lei n. 8213/91, devida desde a data em que implementou as condições para tanto,
com o consequente pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora e
correção monetária. Não há que se falar assim em sentença extra petita.

9. Dessa forma, a partir da conclusão do laudo pericial, que entendeu pela
incapacidade total e definitiva e fixou o início da incapacidade em 30/08/2017, mantenho a
sentença por seus próprios fundamentos. Os valores pagos a título de auxílio-doença deverão
ser compensados por ocasião do pagamento dos atrasados.

10. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por
negar provimento ao recurso da autarquia. Deixo consignado que os valores pagos a título
de auxílio-doença deverão ser compensados por ocasião do pagamento dos atrasados. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos
pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da
sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000314367v3 e do código CRC 1345de1b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5007252-42.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LAEBER DA SILVA RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)

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

RELATÓRIO

1. MARIA APARECIDA LAEBER DA SILVA RAMOS interpõe recurso
inominado (evento 34) contra sentença (evento 28) que julgou improcedentes os pedidos para
condenar o INSS  a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com renda
majorada em 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros. A parte autora
afirma que é portadora de doença incapacitante para o exercício de atividade laboral e que o
julgamento de improcedência desconsiderou o conjunto das provas carreadas aos autos. Aduz
que suas condições de saúde e pessoais (idade avançada, baixo grau de escolaridade,
condição social e econômica) impossibilitam seu retorno ao mercado de trabalho. Nesses
termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de
julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 37).

3. É o Relatório. 

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Em primeiro lugar, cumpre-se ressaltar que a autora se encontra com
benefício de auxílio-doença ativo, com DER em 22/01/2019 e previsão de DCB em
30/12/2019 (Evento 4 - OUT 1). A questão controvertida nos autos diz respeito à conversão
desse benefício em aposentadoria por invalidez.

6. Em suas razões, a demandante sustenta estar em estado sintomático de
neoplasia maligna bilateral de mama. Assevera que em razão da gravidade do estado de saúde
da recorrente, bem como a necessidade de tratamento cirúrgico para a recuperação laborativa,
além do tratamento delicado de quimioterapia e radioterapia, parece equivocado afirmar que a
mesmo possa retornar ao mercado de trabalho, tornando, assim, imperativa a concessão de
aposentadoria por invalidez. Afirma, ainda, que está incapacitada total e definitivamente para
o trabalho, visto que sua atividade é braçal, o que exige ao mínimo capacidade plena de seus
membros superiores. Sendo assim, no laudo redigido pelo perito nomeado judicialmente
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(evento 19), especialista em oncologia, subscrito em 08/07/2019, o expert afirma que
a pessoa examinada teve o diagnóstico de neoplasia maligna de mama esquerda em
10/12/2018(carcinoma lobular invasivo), em 15/04/2019 houve confirmação de doença em
mama direita. Iniciou tratamento quimioterápico em fevereiro de 2019 (quimioterapia
neoadjuvante) para posterior cirurgia e radioterapia. Concluiu que estes tratamentos levam
a uma incapacidade temporária pelos efeitos colaterais que acarretam (quesito 2, evento
19). 

7. Observo que o laudo judicial está idoneamente fundamentado e pode
legitimamente embasar a convicção do julgador. Apesar de ser uma doença grave, com o
aumento da tecnologia e de novas descobertas científicas, é possível haver recuperação do
câncer. O fato de a autora ainda ser portadora da patologia e estar em tratamento, não lhe
confere de imediato incapacidade de caráter definitivo, mas sim, temporária. Ademais, o
perito atestou que após o tratamento deverá ser reavaliada quanto a capacidade
laborativa (quesito 5, evento 19). Cabe ressaltar que a criação da Seguridade Social
pressupõe a manutenção das condições dignas de trabalho, razão por que a comprovada
incapacidade para o trabalho, temporária ou permanente, deve ser acompanhada pelo amparo
necessário para a manutenção da subsistência do trabalhador. Contudo, não atendidos os
requisitos legais para a concessão dos benefícios, o Poder Judiciário não poderá adotar outros
critérios mais favoráveis à pretensão dos segurados.

8. Reputo que a Lei n° 8.213/91 exige a demonstração de incapacidade total e
definitiva para o trabalho habitual para a percepção aposentadoria por invalidez. Não observo
no caso em questão o cumprimento de tais prerrogativas. Constituindo-se a perícia médica
judicial como um instrumento hábil para averiguar a existência ou não da incapacidade em
um determinado momento, no caso em tela não restou identificada a incapacidade
definitiva. Ao analisar as condições pessoais da recorrente, verifico que, possui o ensino
fundamental incompleto (quesito 3 do autor, evento 19), nasceu em 04/09/1960 (RG5, evento
1) e conta hoje com 59 anos, idade em que é possível ter vida laboral ativa. Ainda, a autora já
possuiu diversos vínculos empregatícios (evento 4, fls. 3/13). Portanto, a reabilitação não
pode ser descartada de plano. Cumpre-se aguardar o resultado do tratamento a que vem sendo
submetida e caso a autora se julgue incapaz por ocasião do término do período  do benefício
concedido administrativamente, deverá requerer sua prorrogação no prazo de 15 dias antes
da DCB. 

9. Por fim, destaco que não se pode atribuir de modo peremptório a pecha da
invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do quadro clínico.
Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 28), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321248v13 e do código CRC 6534bb91.
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RECURSO CÍVEL Nº 5010337-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANGELA DA APARECIDA DIAS LOPES LACERDA (AUTOR)
ADVOGADO: FERNANDO MACHADO OLIVEIRA (OAB ES028362)

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

RELATÓRIO

1. ANGELA DA APARECIDA DIAS LOPES LACERDA interpõe recurso
inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
INSS a conceder o auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Alega ser
portadora de visão monocular causada por toxoplasmose ocular, a autora apresenta alteração
na acuidade visual em OE, tendo dificuldades para focar objetos e letras devido a sua
enfermidade. Teve perda parcial da visão com acuidade visual no olho direito de 20/20 e no
olho esquerdo de 20/60, quadro patológico que a torna incapaz de desenvolver suas atividades
laborais habituais. Argumenta que a Sentença pela parcial procedência está equivocada, uma
vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra total e
definitivamente incapaz e possui condições pessoais desfavoráveis, fazendo jus a percepção
do benefício da aposentadoria por invalidez. Nesses termos, pugna pelo provimento do
recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar  totalmente procedente o
pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (Evento 49).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade total e
definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa a ser desenvolvida pela
recorrente. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico(a)
nomeado(a) perito(a), devidamente qualificado(a) para examinar as patologias alegadas pela
parte autora. O perito apontou ter utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação
o Exame oftalmológico e laudos (quesito 5, Evento 22, fl.1), logo, os laudos particulares
carreados foram devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em
desconsideração de tais documentos. Contudo, no tocante as documentações médicas
particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo
modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do
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Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi firmado em data posterior aos
documentos particulares trazidos e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao
estado de saúde atual do recorrente.

6.  No que tange a conclusão do laudo pericial (Evento 22), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de toxoplasmose em olho esquerdo (quesito 3, fl.1). Quando
perguntado se a periciada teria aptidão para o exercício de sua atividade laboral habitual de
manicure (já trabalhou como faxineira e lavradora - Evento 22 - quesito 6), o
Expert respondeu que a paciente apresenta bom, visão em um olho e baixa de visão em olho
esquerdo. Com isso perde um pouco da noção de profundidade, o que pode interferir em
algumas situação da manicure como retirada de sobrancelha, cutícula etc (quesito 7, fl.1),
principalmente pela perda de noção de profundidade (quesito 8, fl.1). O perito apontou tal
limitação como Definitiva (quesito 13, fl.2) e que não há possibilidade de melhora (quesito
14, fl.2). Quando perguntado se a periciada poderia ser reabilitada para desempenho de algum
outro tipo de atividade  compatível com as limitações apresentadas, informou que pode
trabalhar como faxineira, cobradora de ônibus, caixa, gari, lavradora, babá, cozinheira,
qualquer atividade que não seja necessário a binocularidade (quesito 16, fl.2).

7.  Constituindo-se a perícia médica judicial como um instrumento hábil para
averiguar a existência ou não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso
somente foi constatada a existência de incapacidade de forma parcial. Observo que o laudo
pericial em momento algum atestou que a parte autora estava totalmente incapaz, apenas
apontou certas limitações que impediriam o exercício de sua atividade de manicure, contudo,
apontou que a parte autora pode trabalhar como faxineira, cobradora de ônibus, caixa, gari,
lavradora, babá, cozinheira, qualquer atividade que não seja necessário a
binocularidade (quesito 16, fl.2). Observo que a Lei n° 8.213/91 exige a demonstração de
incapacidade total e definitiva para o trabalho habitual para a percepção da aposentadoria por
invalidez. Não observo no caso em questão o cumprimento de ambas prerrogativas.

8. Complemento que ao analisar as condições pessoais da recorrente, verifico
que o mesma nasceu em 09/06/1978 e conta hoje com 41 anos (SABI, Evento 6, RSC2,
FL.1) idade em que é plenamente possível ter vida laboral ativa, além disso, como dito, seu
quadro não aduz a incapacidade total e definitiva. Reputo que as condições da parte autora
somente seriam relevantes para concessão da aposentadoria por invalidez mediante a
impossibilidade fática de ser exitosamente reabilitado e obter novo trabalho, fato que não
restou constatado nos autos. Ademais, considero que não se pode atribuir de modo
peremptório a pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de ser
reabilitado. 

9. Por fim, é preciso ter em conta que a visão monocular não gera,
necessariamente, incapacidade a atividade laboral da parte autora, de modo a ensejar a
concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tanto que o perito aponta que a
parte autora pode trabalhar com qualquer atividade que não seja necessário a
binocularidade (Evento 22, quesito 15, fl.2). Acrescento que se faz necessário diferenciar a
situação do incapaz para a do deficiente. Esse último, conta com especial proteção, nos
termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13146/15) e, em matéria previdenciária,
com a previsão de aposentadoria diferenciada prevista na LC n. 142/2013. De todo modo, à
pessoa com deficiência não só é assegurado, como incentivado o exercício do trabalho, como
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direito essencial à concretização da devida inserção. Não se olvida que a parte autora é
portadora de deficiência visual (cegueira monocular), porém tal situação não pressupõe sua
incapacidade para o trabalho.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000292740v19 e do código CRC 10379b81.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5003920-04.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA NAZARE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

RELATÓRIO

1. MARIA NAZARE ALMEIDA DOS SANTOS interpõe recurso inominado
(evento 69) contra sentença (evento 63) que julgou improcedente o pedido para condenar o
INSS a conceder o auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em suas
razões, argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é
extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus
a percepção do benefício pleiteado. Assevera que a análise da incapacidade deve levar em
conta além das condições biológicas também as psíquicas e sociais. Afirma que conta com 46
anos de idade, possui baixo grau de escolaridade, assim não detém condições de exercer sua
atividade habitual. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja
reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 72).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o foram realizados dois laudos pericias judiciais (evento 12 e evento 38), ambos
elaborados por médicos(a) nomeados(a) peritos(a), devidamente qualificado(a) para examinar
as patologias alegadas pela parte autora. Os laudos particulares carreados foram devidamente
abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos mesmos.
Contudo, no tocante ás documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o
deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em
juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que os laudos
judiciais foram firmados em data posterior aos documentos particulares trazidos e, portanto,
contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente.
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6. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro,
exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo assim, reputo não haver
motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las suficientes para o
esclarecimento da condição física do periciado.

7. No que tange à conclusão do primeiro laudo pericial (Evento 12), realizado
por médico ortopedista, este reconheceu que a parte autora é portadora de Condropatia + pós
operatório de meniscectomia do joelho esquerdo (aproximadamente 20 anos de pós
operatório) + Protrusão discal L5-S1 (quesito 3, evento 12). Conforme o laudo, o
periciado apresentou em seu exame físico membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso.
Sem sinais de edema local. Sem distinção de troficidade entre os membros. Sem desvio
angular patológico dos joelhos. Arco de movimento: sem déficit da flexo-extensão.
Palpação: Articulação com leves creptações, ausência de sinais inflamatórios agudos como
calor, eritema e edema , ausência de 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 Testes
especiais: Teste de Zollen¹ negativo, teste de McMurray² negativo, teste da Gaveta Anterior³
negativo, teste da Gaveta Posterior4 negativo, Teste do Stress em varo e valgo5 negativo.
Teste de Lachman negativo [...] Coluna lombar: À Inspeção: Indivíduo entra deambulando
sem claudicação, sobe e desce de 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 (vence a gravidade e resistência) em
ambos membros inferiores. Reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos
bilateralmente. Sensibilidade de membros inferiores mantida. Teste de Laségue¹ negativo.
¹Teste de Laségue: Exame provocativo para compressão radicular lombar. ++Periciando
sem alterações significativas ao exame físico da coluna lombar (quesito 4, evento 12). Em
que pese o quadro patológico identificado a parte autora não apresenta inaptidão laboral
para sua atividade habitual de Vendedora autônoma (quesito 6, evento 12), uma vez que
segundo o laudo a periciada está apta para o labor habitual (quesito 7, evento 12), uma vez
que encontra-se sem limitações ortopédicas que justifiquem inaptidão para o labor
habitual (quesito 8, evento 12). É importante ressaltar que o perito quando perguntado se
a autora corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade
habitual, respondeu que não. Sem dados técnicos que evidenciem risco de agravamento pelo
labor praticado (quesito 9, evento 12). 

8. Em relação à segunda perícia médica (evento 38), realizada por médica do
trabalho, esta reconheceu que a periciada é portadora de hipertensão arterial sistêmica,
hipertrigliceridemia, espondiloartrose coluna lombar e gonartrose bilateral e fibromialgia.
Além disso, há evidência ao ecocardiograma de forame oval patente sem repercussão
hemodinâmica (quesito 4, evento 38). Quando perguntada se o periciado teria aptidão laboral
para o exercício de sua atividade laboral de confeiteira (quesito 6, evento 12), respondeu
que sim. Não há incapacidade do ponto de vista neurológico (quesito 7, evento 38).
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Inclusive, não corre risco de agravamento do quadro clínico, uma vez que tratam-se de
patologias sem nexo com a atividade laborativa (quesito 9, evento 38). Cabe ressaltar que  a
perita quando perguntada se houve incpacidade para o trabalho no passado, respondeu
que não há elementos que comprovem incapacidade prévia (quesito 12, evento 38). Por fim,
foi enfática em afirmar que não há incapacidade laborativa (quesito 13, evento 38). 

9. A perita foi intimada, conforme o evento 49, para prestar esclarecimentos
quanto a existência de patologia cardiológica, uma vez que simplesmente mencionou no
laudo pericicial que há evidência ao ecocardiograma de forame oval patente sem repercussão
hemodinâmica (quesito 4, evento 38), entretanto, não esclarece em resposta aos demais
quesitos se a doença gera incapacidade. Assim sendo, a perita em resposta, afirmou que na
inexistência de repercussão hemodinâmica, conforme há referência no caso em questão, a
simples presença deste achado em nada incapacita à função da autora. Tem-se concluso,
finalmente, que o diagnóstico de forame oval patente não leva à incapacidade laborativa à
função de confeiteia (evento 53).

10. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
laboral da parte autora. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles
faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total
ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e
permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez).

11. Finalmente, as condições pessoais do recorrente só teriam relevância se a
perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido
confirmada limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para
respaldar a concessão do auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da
Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. No
contexto, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade
laborativa parcial ou total do recorrente.

12. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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
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do código verificador 500000294164v17 e do código CRC ea560953.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0032791-16.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ADRIANA DOS REIS CORADIA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS

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

RELATÓRIO

1. ADRIANA DOS REIS CORADIA interpõe recurso inominado contra
sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio
doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Alega ser portadora de mononeuropatias
dos membros superiores, síndrome do túnel do carpo, tenossinovite de quervain, lesões do
ombro, transtornos dos discos cervicais e outras artroses, quadro patológico que a torna total e
definitivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade laboral. Argumenta que a
Sentença concluiu equivocadamente que a autora não fazia jus a percepção do benefício
previdenciário, por não preencher o requisito da qualidade de segurado.
Contudo, considerando a premissa adotada na r. sentença e fixando o último recolhimento
válido em Dezembro/2014, tem-se que a qualidade de segurada da Recorrente foi
inicialmente mantida até Dezembro/2015, por força do disposto no art.15, inciso II, da Lei
8.213/91. Em decorrência do desemprego da 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 segurada foi mantida até 15/02/2017, conforme determina o art. 15 § 2º da Lei
8.213/91. Defende que as condições pessoais da Recorrente, principalmente a sua idade, grau
de escolaridade (ensino fundamental), qualificação profissional (empregada doméstica),
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.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso.

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência qualidade de segurada
demandante. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico(a)
nomeado(a) perito(a), devidamente qualificado(a) para examinar as patologias alegadas pela
parte autora. O perito apontou ter utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação
o Exame físico, laudo médico e exames complementares. - Ultrassonografia de punhos: Leve
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espessamento do nervo mediano bilateralmente, tendinopatia de dequervain e espessamento
da polia A1(quesito 5, Evento 12, outr24, fl.1 ), logo, os laudos particulares carreados foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
de tais documentos. Contudo, no tocante as documentações médicas particulares, em que
pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos
periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo).
Acrescento que o laudo judicial foi firmado em data posterior aos documentos particulares
trazidos e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do
recorrente.

6. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 12), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de pós operatório de síndrome do túnel do carpo. (Direita –
19.12.2016 ; Esquerda – 03.07.2017) (quesito 3). Em que pese o quadro patológico
identificado a parte autora não apresenta inaptidão laboral no momento para sua atividade
habitual de Porteira, segundo consta em carteira de trabalho. Relata trabalhar como dona de
casa (quesito 6), uma vez que segundo o laudo a periciada  apresenta pós operatório sem
complicações (quesito 7) e que não há limitações ao labor habitual (quesito 8), concluindo
que apresenta pos operatório sem complicações, o qual não sofre interferência do labor
habitual (quesito 9). Em que pese a plena aptidão laboral atual, o perito reconheceu a
existência de incapacidade pretérita estimando em 19.12.2016 durou até 60 dias, 03.07.2017
durou até 60 dias (quesito 10). 

             7. Conforme laudos comprabatórios juntados aos autos, a autora teria
realizado requerimento administrativo junto a autarquia em 19/12/2016 (Evento 24),
04/07/2017 (Evento 24, OUT34) e 04/01/2018 (Evento 44, OUT46). Conforme exames
administrativos realizados decorrentes dos dois primeiros requerimentos, a autora
apresentaria incapacidade em ambos os momentos da realização de cada exame: 03/02/2017
"existe incapacidade laborativa";  exame 12/09/2017 "Existe incapacidade laborativa"
(Evento 30 - OUT35 32/33), ao passo que tais momentos a negativa a concessão do benefício
adminstrativo em verdade decorreu do não preenchimento do requisito da qualidade de
segurado (Evento 24 OUT32 e OUT43). O requerimento mais recente é datado em
04/01/2018  (Evento 44- OUT46), sendo que neste também foi reconhecido o direito ao
benefício e havendo qualidade de segurado o benefício foi concedido até 31/03/2018. 

                 8. Conforme expôs o Juiz sentenciante, as negativas anteriores
decorreram da situação de irregularidade das contribuições da parte autora no
CADÚNICO, como se infere dos autos, a parte autora fez recolhimentos na condição de
segurada facultativa de baixa renda, mas o INSS não validou os recolhimentos do período
de janeiro/2013 a fevereiro/2017, tendo validado apenas o período de março/2017 a
dezembro/2017.Conforme exposto no despacho administrativo de fl. 168, a não validação se
deu porque (i) não houve recadastramento bianual no período de dezembro/2012 a
fevereiro/2017, e também por (ii) constar renda pessoal até fevereiro/2017. Sabe-se que a
prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CadÚnico, e a manutenção regular em tal cadastro, é requisito essencial para validação das
contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5%, conforme art. 21, § 2º, inciso II,
alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991. Nesse sentido, tema 181 da jurisprudência da TNU
(Evento 67, Sentença). 
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9. No tocante a incapacidade pretérita, insta mencionar que conforme expôs o
Juiz sentenciante, já adotando seu apontamento como argumento, à autora foi
oportunizado juntar documentos comprobatórios de sua qualidade de segurada no que tange a
comprovar sua condição de segurada facultativa de baixa renda, contudo, a autora
apresentou documentação com o propósito de comprovar a condição de segurada facultativa
de baixa renda nos termos previstos na legislação vigente, conforme ev. 65, doc. 02. Contudo,
a documentação acostada confirma, em parte, um dos motivos administrativos da não
validação dos recolhimentos: a ausência de recadastramento bianual. Com efeito, nota-se
da documentação que, conforme datas de entrevistas, a autora fez o recadastramento em
dezembro/2012 e em março/2017. A disciplina normativa do CadÚnico estabelece que as
informações constantes do cadastro tem validade de dois anos, sendo necessária, após este
período, a sua atualização ou revalidação (art. 7º do Decreto nº 6.135/2007). No caso
concreto, a autora fez um recadastramento em dezembro/2012, que, nos termos do
regramento mencionado, teria validade até dezembro/2014. No entanto, o INSS não validou
os recolhimentos no período em razão da constatação de renda pessoal.[...]  Nesse contexto,
e firmada a premissa de que, no caso concreto, os recolhimentos de janeiro/2015 a
fevereiro/2017 não podem ser validados, a conclusão é a de inviabilidade de acolhimento
do pedido autoral. Isso porque, à época do requerimento feito em 19/12/2016 (NB
616.913.185-7), a autora não ostentava a qualidade de segurada. Já na época do
requerimento feito em 04/07/2017 (NB 619.200.721-0), considerando que as contribuições
válidas tiveram termo inicial em março/2017, a autora, embora já ostentasse a qualidade de
segurada, não havia cumprido a carência para o benefício, não sendo o caso de doença que
dispense tal requisito, na forma do art. 151 da Lei de Benefícios (Evento 67, Sent). Assim, ao
momento que a autora comprova incapacidade não faria jus a concessão do benefício uma vez
que não preencheria o requisito da qualidade de segurado necessário a percepção do
benefício. 

10. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000259398v21 e do código CRC b7e47461.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0006653-63.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA JOSE VIEIRA GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI

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

RELATÓRIO

1. MARIA JOSE VIEIRA GONCALVES interpõe recurso inominado  (evento
28) contra sentença (evento 23) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a
conceder o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Em suas razões, a parte autora
pugna, inicialmente, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos para realização de
nova perícia com especialista em neurologia ou oncologia. No mérito, argumenta que a
Sentença pela improcedência está equivocada, pois preenche devidamente todos os requisitos
para percepção do benefício. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a
Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 35).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A princípio detalho que para concessão dos benefícios por incapacidade a Lei
nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos: a) incapacidade para o
trabalho: a.1) total ou parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de
recuperação; a.2) total e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria
por invalidez; b) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do
seu art. 26, II, e; c) qualidade de segurado. No presente recurso, a questão controversa cinge-
se à constatação ou não da manutenção da qualidade de segurado na data da incapacidade
para o trabalho.

6. Inicialmente, a parte autora argumenta pela anulação da sentença com o
retorno dos autos para realização de nova perícia, alegando que não foram realizadas as
avaliações de todas as enfermidades descritas na petição inicial. Entendo não assistir razão à
parte autora. O laudo pericial judicial foi realizado pelo Dr. João Carlos Neves Alves,
médico, CRM-ES 1303, médico nomeado perito, profissional devidamente qualificado para
examinar as patologias que a autora alega ser portadora. Destaco que as respostas fornecidas
pelo laudo pericial foram suficientes para a elucidação da condição física da autora, ao passo
que é possível inferir que os quesitos autorais foram devidamente esclarecidos a partir das
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informações constantes no laudo e respostas ali constantes. Dito isso, complemento que a
prova pericial foi posterior aos documentos particulares carreados, contando com maior
fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente, bem como foi
suficientemente fundamentada. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela
eqüidistância das partes, pelo compromisso legal do especialista e é elemento de prova
produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior
eficácia probatória, logo, possui presunção de legitimidade face aos laudos fornecidos por
assistentes. No tocante a esses últimos em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não
prevalecem, de todo modo, sobre os laudos periciais judiciais (Enunciado nº 8 da Turma
Recursal do Espírito Santo).

7. No que toca à data de início da incapacidade, o laudo pericial realizado em
06/06/2018, confirmou que a autora é portadora de diabetes mellitus (CID 10 E11.9), Câncer
de Mama direita (operada) (CID 10 C50.9), Doença de Parkinson (CID 10 G20),
Hipertensão arterial (CID 10 I10)(quesito 2, evento 14, fl. 4). O especialista afirmou que a
incapacidade da autora é permanente e total (quesito 7, evento 14, fl. 5), detalhando que
incapacidade da autora já existia desde 25/08/2011, tendo por base a data do tratamento
cirúrgico do câncer da mama direita (quesito 9, evento 14, fl. 5). Depreendo que a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo no laudo omissões ou
contradições, sendo assim, não há razões para que não sejam aplicadas suas conclusões,
incluindo a conclusão do perito quanto ao momento de início da incapacidade firmada em
25/08/2011 (quesito 9, evento 14, fl. 5).

8. Desse modo, em que pese o comprovado quadro de incapacidade permanente
e total, passível da percepção da aposentadoria por invalidez, observo, como bem salientado
pelo juiz sentenciante, que não resta comprovado que a autora preenche o requisito
da qualidade de segurada, pois o perito baseia-se na data do tratamento cirúrgico do câncer da
mama direita, em 25/08/2011, período em que a autora não era segurada, somente efetuando
os recolhimentos na condição de contribuinte individual de 01/07/2016 a 31/05/2018,
conforme as informações constantes no CNIS (evento 20, OUT22, fl. 1), não constando
quaisquer outros registros contributivos anteriores ou posteriores as datas mencionadas. 

9. Dessa forma o quadro de incapacidade estaria instalado desde 25/08/2011, ou
seja, em momento em que esta não ostentava a posição de filiada à autarquia. Neste ponto,
note-se que o Perito, em resposta ao questio 10 (out 18 - Evento 14), esclarece que a autora é
portadora de linfedema de membro superior direito, alterações da força muscular no lado
direito, alterações da força muscular no lado direito do corpo (dimidio direito) com
alterações da coordenação motora do lado direito do corpo resultando em marcha
parkinsoniana. O "lindefema de membro superior direito" é reconhecidamente sequela
oriunda da cirurgia para retirada de câncer de mama e esvaziamento axilar. O linfedema é o
acumulo de líquido no braço ou na perna devido ao bloqueio do sistema linfático. O sistema
linfático conduz a linfa pelo corpo e ajuda no combate de infecções. Pacientes com câncer
podem desenvolver linfedema em membros superiores ou inferiores
(Fonte: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/linfedema/1332/109/). 

10. Ao contrário do que consta em razões recursais a incapacidade da autora não
decorre somente da patologia mal de parkinson. O próprio laudo médico particular, datado de
01/03/2018 (reproduzido no recurso - evento 28 - out 28 - fl. 9), atesta que tal patologia
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"decorre de quadro neurológico E DAS SEQUELAS do tratamento oncológico (neuropatia
periférica de membros superiores e inferiores, lindema de membros superior, perda de
força muscular no membro submetido a evaziamento axilar) secundarios à cirurgia,
quimioterapia e radioterapia." Assim, resta patente que as sequelas da cirurgia para retirada
do câncer e esvaziamento axilar (ocorrido em 2011) são causadoras da perda de força
muscular e do linfedema do membro superior direito da autora e determinantes para
configuração de sua incapacidade para as atividades do lar, o que foi atestado não só pelo
perito judicial como pelo médico assistente da autora.

11. Na mesma linha entendeu o magistrado sentenciante ao declarar que ficou
claro no referido laudo que a incapacidade laboral só restou comprovada a partir de
25/08/2011, sendo este o fato gerador do benefício. Analisando o CNIS de fl. 80, observo
que a parte autora não tinha a qualidade de segurada na data fixada pelo perito como
início da incapacidade (25/08/2011), uma vez que esta só tem contribuição a partir de 2016.
Destarte, em que pese à existência da incapacidade laborativa, que daria ensejo ao auxílio-
doença, não restou comprovada a qualidade de segurado, requisito obrigatório para a
concessão do benefício, devendo a demanda ser julgada improcedente (evento 23, fl. 3).

12. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000235924v19 e do código CRC d0254d5a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5014916-61.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

RELATÓRIO

1. MARIA DA PENHA NASCIMENTO interpõe recurso inominado  (evento
39) contra sentença (evento 33) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a
restabelecer auxílio-doença ou conceder aposentadoria por invalidez desde 16/5/2018. Em
suas razões, a parte autora argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada,
uma vez que o laudo pericial estaria nulo, estando em discordância com a documentação
médica acostada, alega ainda que houve divergência em relação ao conjunto probatório dos
autos.  Assevera que a análise da incapacidade deve levar em conta além das condições
biológicas também as psíquicas e sociais.  Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso
para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 42).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado pela Dra. PATRÍCIA BINDA, CRM/ES 12004,
médica especialista em medicina do trabalho, devidamente qualificado(a) para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. A peritoa apontou ter utilizado como subsídios técnicos
para sua avaliação a história clínica, exame médico pericial, relatórios médicos (Dr Rubia
Miossi CRMES 10284, datado em 26/03/2018, Dr Barbara S. de Sousa CRMES 7744, datado
em 08/12/2017)(quesito 5, Evento 22), logo, os laudos particulares carreados foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
dos mesmos. Contudo, no tocante as documentações médicas particulares, em que pesem
relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais
produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o
laudo judicial foi firmado em 12/04/2019, data posterior aos documentos particulares trazidos
e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do
recorrente.
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6. Nessa linha, detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou
qualquer fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso,
contraditório ou obscuro, exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral.
Sendo assim, reputo não haver motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e
considerá-las suficientes para o esclarecimento da condição física do periciado.

7. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 22), a perita reconheceu
que a parte autora é portadora de Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]
(quesito 3, evento 22). Em que pese o quadro patológico identificado a parte autora não
apresenta inaptidão laboral para sua atividade habitual de costureira (quesito 6, evento 22),
uma vez que no caso em análise, considerando a história clínica, os documentos e laudos
complementares, assim como exame médico, evidencia-se que a autora é portadora do vírus
da Imunodeficiência Humana, com adequado controle clínico e carga viral indetectável aos
exames laboratoriais. Apresentou diagnóstico de Pneumocistose pulmonar grave em
novembro de 2017, doença que quando identificada na presença de HIV, caracteriza a
chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS). Após tratamento da
doença não restou seqüelas. A patologia necessita de acompanhamento médico regular e uso
constante das medicações prescritas. Portanto, baseado no exame médico pericial e nos
documentos presentes nos autos do processo, a pericianda possui capacidade laborativa para
exercer suas atividades (quesito 7, evento 22). A perita foi enfática em afirmar, como
resposta a diversos quesitos, que não há incapacidade.

8. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
laboral da parte autora. 

9. Insta mencionar que no tocante ao vírus HIV, atualmente, é fornecido pelo
SUS tratamento aos portadores do vírus, de modo gratuito, sendo possível que o paciente
permaneça assintomático por toda sua vida, exercendo atividades normais e corriqueiras, de
modo que não é factível presumir o surgimento de doenças oportunistas no atual cenário.
Além do mais, acaso seja acometido de doença secundária incapacitante, na oportunidade,
fará jus o recorrido ao benefício de auxílio-doença enquanto perdurar o tratamento e sua
recuperação.

10. Vale destacar que a TNU firmou Súmula de n. 78, salientando que cabe ao
julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a avaliar a
incapacidade em sentido amplo, em razão de ser o pleiteante ao benefício portador do vírus
HIV, considerando a elevada estigmatização social da doença. A aplicação da Súmula não
importa uma presunção de incapacidade a ser atrelada ao portador do vírus. Ao contrário, é de
se ter cuidado, inclusive, para não se incentivar a manutenção do pensamento discriminatório.
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A concessão de benefício no caso de portador da moléstia assintomático ou com leves
seqüelas pode gerar mais preconceito, não contribuindo para a solução do problema.De outra
ponta, quanto ao estigma social, não se pode ter um olhar anacrônico, pautado em situação
existente nos idos da década de 80, quando não se tinha conhecimento efetivo sobre a
infecção, suas causas e meios de transmissão, nem tampouco medicamentos eficazes e hábeis
à manutenção de uma vida regular e totalmente integrada à sociedade.

11. Desse modo, sublinho que a autora, nascida em 21/02/1970, conta
atualmente com 49 anos (data nasc. 21/02/1970 - Evento 1, ANEXO2), reside em área
urbana (Viana - grande Vitória), possui vasta experiência profissional em seu ramo de
atuação (registrada em CNIS e CTPS) e seu útlimo vínculo de emprego encontra-se em
aberto, sendo sua última remuneração paga em 11/2017 (Vide CNIS  - Evento 29 - out 1 - fls
8/17). Além disso, conforme restou demonstrado a autora encontra-se com adequado controle
clínico e carga viral indetectável aos exames laboratoriais (quesito 7, evento 22), estando
apta ao exercício de sua atividade habitual. Assim, não restam preenchidos os requisitos para
a concessão de aposentadoria por invalidez, tampouco para auxílio-doença. Outrossim,
entendo que, além da capacidade física, a demandante – no presente momento – não enfrenta
obstáculos definitivos ao desempenho de trabalho que assegure sua subsistência

12. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 33), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000290466v11 e do código CRC 69807f29.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0007435-67.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SABINA DERDINA DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS

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

RELATÓRIO

1. SABINA DERDINA DA CONCEICAO DOS SANTOS interpõe recurso
inominado (evento 45) contra sentença (evento 39) que julgou improcedente o pedido para
condenar o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou de
auxílio-doença, ou, ainda, de auxílio-acidente, desde o requerimento administrativo
formulado em 06/03/2018. Em suas razões, a autora argumenta que a Sentença pela
improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos
autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado. Alega
que as conclusões do laudo pericial estão em total desacordo com os demais laudos médicos
colacionados aos autos. Assevera que a análise da incapacidade deve levar em conta além das
condições biológicas também as psíquicas e sociais. Afirma que conta com 59 anos de idade,
baixo grau de escolaridade e não tem condições de exercer sua atividade de doméstica.
Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no
sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 50).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado pelo Dr.(a) VALBERT DE MORAES PEREIRA,
ORTOPEDISTA, nomeado(a) perito(a), devidamente qualificado(a) para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter utilizado como subsídios técnicos
para sua avaliação a História clínica, exame físico e exames complementares (quesito
n, Evento19, fl. 4), logo, os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo
laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos mesmos. Contudo, no
tocante as documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da
causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo
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(Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi
firmado em 28/06/2018, data posterior aos documentos particulares trazidos e, portanto,
contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente.

6. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou
qualquer fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso,
contraditório ou obscuro, exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral.
Sendo assim, reputo não haver motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e
considerá-las suficientes para o esclarecimento da condição física do periciado.

7. No que tange a conclusão do laudo pericial (Evento 19), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de M15.0 - Artrose (quesito b, evento 19, fl. 3), o perito
esclarece que a artrose é doença evolutiva, não havendo cura. Porém a autora tem lesão
sem gravidade e sem incapacidade (quesito 10, evento 19, fl. 5). Em que pese o quadro
patológico identificado a parte autora não apresenta inaptidão laboral para sua atividade
habitual de empregada doméstica (identificação, evento 19, fl. 1), uma vez que segundo o
laudo não há limitação para o exercício de sua atividade habitual (quesito f, evento 19, fl.
3). O perito, ainda, afirma que não há perda da capacidade laboral. Tem boa mobilidade e
os exames de imagem e exame físico não demonstra compressões nervosas (quesito 6,
evento 19, fl. 5). O profissional apontou que a parte autora no momento não está realizando
nenhum tratamento usando apenas medicamentos (quesito 5, evento 19, fl. 5). O perito foi
enfático em afirmar que não há limitação.

8. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
laboral da parte autora. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles
faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total
ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e
permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não
restou comprovado nos autos.

9. Finalmente, as condições pessoais do recorrente só teriam relevância se a
perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido
confirmada limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para
respaldar a concessão do auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da
Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. No
contexto, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade
laborativa parcial ou total do recorrente.
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10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 39), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000259045v9 e do código CRC a49331ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001127-77.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANTONIA RAMOS MARQUES (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

RELATÓRIO

1. ANTONIA RAMOS MARQUES interpõe recurso inominado (evento33)
contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-doença (evento27). Em suas razões, a autora argumenta que a Sentença
pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório
dos autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado.
Afirma, ainda que conta com 71 anos de idade não possuindo, em razão de sua condição de
saúde, condições de disputar no mercado de trabalho. Nesses termos, pugna pelo provimento
do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da
inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 36). 

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência de incapacidade
para o trabalho. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por
médico especialista em Medicina do Trabalho, nomeado perito, devidamente qualificado para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter utilizado como
subsídios técnicos para sua avaliação: laudos e exames anexados ao processo, apresentados
durante o exame pericial, no exame pericial e especialmente na história natural das doenças
(evento10, laudo1, quesito5N). O perito fez as seguintes considerações acerca das doenças da
autora: gonartrose – Não apresentou exames complementares de imagem que comprovem
instauração da referida condição e ou de condição limitante. Independente disso, ao exame
clínico pericial foi verificada a ausência de sinais flogísticos, de distrofia muscular, de
limitação arco de movimentos articulares. Força muscular preservada em grau máximo e
testes periciais provocativos foram negativos. Varizes superficiais de membros inferiores
(I83) – Condição não limitante, com ausência de sinais inflamatórios, ausência de ulcerações
e ou sinais complicantes. Pulsos palpáveis em intensidade máxima, coloração da pele
normal. Não apresentou exame complementar que comprove condição limitante. Hérnia
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inguinal a esquerda (K40.9) – Diagnosticada em exame de USG de 19/10/17, ausência de
obstrução ou gangrena, sem comprovação de complicações limitantes e no momento sem
indicação iminente de tratamento cirúrgico (evento10, laudo1, quesito5B). O profissional
quando perguntado se a periciada teria aptidão laboral para exercer suas atividades habituais
de costureira e vendedora de cosmético afirmou que não houve comprovação objetiva de
limitação a não ser as inerentes à faixa etária. Trata-se de uma senhora de quase 71 anos de
idade e as limitações são inerentes à faixa etária (evento10, laudo1, quesito5F e G).

6. No que tange aos laudos particulares carreados, entendo que foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
dos referidos documentos. Contudo, no tocante às documentações médicas particulares, em
que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os
laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo).
Acrescento que o laudo judicial foi firmado em 27/11/2018, data posterior aos documentos
particulares trazidos e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de
saúde atual do recorrente.

7. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro.
Sendo assim, reputo não haver motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e
considerá-las suficientes para o esclarecimento da condição física da periciada.

8. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que a
apenas existência de patologia, não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que a
patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas
atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia médica, a partir da análise do caso
concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou não da incapacidade em um
determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade laboral da parte autora.

9. Por fim, ressalto que as condições pessoais da autora só teriam relevância se a
perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido
confirmada nenhuma limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não
basta para respaldar a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Em
consonância, registro o teor do enunciado da Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade
do requerente para a sua atividade habitual. No contexto, prevalece a conclusão do laudo
pericial judicial que descartou a incapacidade laborativa parcial ou total da recorrente.

10. 9. Além disso, em análise ao CNIS da autora (Evento 19 - out1), verifico
que ela recolheu  apenas duas contribuições no ano de 2010 (quando já possuía 63 anos de
idade -  data de nascimento 24/12/1947) e depois retoma as contribuições em janeiro de
2014, quando já possuía 67 anos. 
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11. Nesse ponto, cumpre-se asseverar que não obstante o aspecto social da
Previdência, a ampla discricionariedade que se atribuía ao legislador para criar benefícios
com requisitos pouco rigorosos deve se submeter a filtragem constitucional, uma vez que a
EC 20/1998 explicitou como critério do sistema previdenciário a preservação do equilíbrio
financeiro-atuarial. Há que se adotar critérios rigorosos – a serem apreciados caso a caso –
para que a concessão de benefícios a segurados com pouquíssimo tempo de contribuição não
resulte em burla ao dever contributivo nem resulte em maus exemplos que possam
desincentivar a contribuição desde cedo de outras tantas pessoas.

12. Nessa linha, há diversos acórdãos da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, a
saber:

 

“A FIM DE PRESTIGIAR O PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO E O EQUILÍBRIO FINANCEIRO
E ATUARIAL, A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DA LEI
8.213/1991 DEVE RESTRINGIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS POR
INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇAS DEGENERATIVAS INERENTES À
FAIXA ETÁRIA DE QUEM SE FILIA OU SE REFILIA AO RGPS TARDIAMENTE
(HIPERTENSÃO ARTERIAL, PROBLEMAS ORTOPÉDICOS ETC), SOB PENA DE
PERMITIR QUE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SEJA EMPREGADA PARA
BURLAR OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ORDINÁRIA. PROVA
DOCUMENTAL INDICATIVA DE QUE A RESTRIÇÃO PARA O LABOR ERA ANTERIOR À
REFILIAÇÃO AO RGPS. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”

(5ª TR-RJ, recurso 0139844-43.2014.4.02.5153/01, Relator Juiz Iorio Siqueira D’Alessandri
Forti, julgado em 08/03/2016)

 

“PREVIDENCIÁRIO. PESSOA QUE SE FILIOU AO RGPS AOS 58 ANOS DE IDADE.
RECOLHIMENTO DE APENAS 9 CONTRIBUIÇÕES ANTES DE ENTRAR EM GOZO DE
AUXÍLIO-DOENÇA (SEM CUMPRIR A CARÊNCIA). A ARTROSE É DOENÇA PRÓPRIA DA
IDADE E, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO NÃO PODE SER SOMADO A
OUTROS FATORES (GRAU DE ESCOLARIDADE, IDADE AVANÇADA ETC) PARA A
CARACTERIZAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. A INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DA LEI 8.213/1991 DEVE PRESTIGIAR AS
NORMAS QUE ASSEGURAM O PRIMADO DO TRABALHO COMO BASE DA ORDEM
SOCIAL, QUE CONDICIONAM A COBERTURA PREVIDENCIÁRIA AO PRINCÍPIO
CONTRIBUTIVO E QUE IMPÕEM A OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL (ARTS. 193, 195, II, E 201 DA CRFB/1988). RESTRINGE-SE, POR
CONSEQUÊNCIA, A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A QUEM SÓ SE FILIOU AO
RGPS QUANDO JÁ ERA IMINENTE O SURGIMENTO DE RESTRIÇÕES À
CAPACIDADE PLENA PARA O TRABALHO EM FUNÇÃO DE MOLÉSTIAS
INERENTES À TERCEIRA IDADE (ARTS. 42, § 2º E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
8.213/1991). RECURSO INTERPOSTO PELO INSS PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.”

(5ª TR-RJ, recurso 0003452-96.2014.4.02.5153/01, Relator JF Iorio S. D’Alessandri Forti,
julgado em 07/03/2017)
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13. O texto da Lei 8.213/1991 não proíbe a filiação tardia nem exige carência
maior para quem começa a contribuir apenas aos 60 anos ou mais. A aposentadoria por
invalidez (principalmente quando a invalidez decorrer de doenças comuns à faixa etária do
segurado e comuns a grande parte da população brasileira na terceira idade) em favor de
quem se filiou ao regime de Previdência em idade avançada depende de laudo médico-
pericial que ateste a incapacidade total e definitiva. Não há espaço, nessa situação, para
considerações sobre a idade avançada, o baixo nível de instrução e a dificuldade prática de
reinserção do segurado no mercado de trabalho – sob pena de conferir tratamento privilegiado
a quem deliberadamente menos contribuiu.

14. No caso concreto, conforme já dito, após o recolhimento de duas
contribuições isoladas em 2010, a autora perde a qualidade de segurado e só retorma as
contribuições em 2014, quando já contava com 67 anos de idade. Mesmo após a refiliação,
houve pouca contribuição. Assim, não há como considerar suas condições pessoais, as quais
já estavam presentes no momento da filiação, para fins de conversão do auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez.

15. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 4), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000312126v7 e do código CRC 20e4cb5d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0006806-93.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: IZABEL MADALENA DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

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

RELATÓRIO

1. IZABEL MADALENA DE JESUS interpõe recurso inominado  (evento 50)
contra sentença (evento 44) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a
conceder o auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em suas razões, a parte
autora argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é
extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus
a percepção do benefício pleiteado. Afirma que a doença da parte Autora que lhe torna
incapaz, não havendo reabilitação pelo INSS, sendo esta preexistente e a sua progressão e/ou
seu agravamento é reconhecido, inclusive em laudo pericial realizado. Assevera que em razão
de suas condições pessoais e de saúde não possui condições de disputar por uma vaga no
mercado de trabalho. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença
seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. É o Relatório.

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

4. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado pelo Dr. THIAGO MARABOTI FRIQUES,
CRM/ES 10295, médico especialista em ortopedia, nomeado(a) perito(a), devidamente
qualificado(a) para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter
utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação os Exames: RNM da articulação
sacroilíaca. Coluna lombar e cervical(14/12/2010) – Artropatia inflamatória sacroilíaca,
patologia degenerativa cervical e lombar sem comprometimento neurológico. Laudos: Dr.
Roberto Luiz (24/09/2019) À Inspeção: 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 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 (vence a gravidade e
resistência) em ambos membros inferiores. Reflexos patelar e aquileu presentes, normais e
simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros inferiores mantida. Teste de Laségue¹
negativo. ¹Teste de Laségue: Exame provocativo para compressão radicular lombar (quesito
n, Evento 19, fl. 3), logo, os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo
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laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos mesmos. Contudo, no
tocante as documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da
causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo
(Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi
firmado em 05/07/2018, data posterior aos documentos particulares trazidos e, portanto,
contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente.

5. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro,
exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo assim, reputo não haver
motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las suficientes para o
esclarecimento da condição física do periciado.

6. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 19), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de Patologia degenerativa. CID: M54.5(quesito 5, letra b,
evento 19, fl. 2). Em que pese o quadro patológico identificado a parte autora não apresenta
inaptidão laboral para sua atividade habitual de empregada doméstica (identificação, evento
19, fl. 1), uma vez que segundo o laudo não existem evidências ao exame físico, assim como
não há sinais de comprometimento neurológico nos exames de imagem, que justifiquem
inaptidão (quesito 5, letra f, evento 19, fl. 2). É preciso que ressaltar que o perito constatou
que houve exacerbação de sintomas (quesito 18, evento 19, fl. 5), bem como, ainda, informa
que a pericianda apresentando múltiplas queixas, sem especificidade, exames de imagem e
exame físico não justificam inaptidão para o labor habitual. Deve realizar tratamento
proposto afim de evitar dores (quesito 5, letra p, evento 19, fl. 3). De todo modo, a
necessidade de eventuais acompanhamentos médicos não aduz a incapacidade laboral, visto
que o perito foi enfático em afirmar que a parte autora encontra-se sem limitação no
momento.

7. Detalho que para fins de preenchimento do requisito a doença deve se
apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas atividades laborais
habituais, sendo exatamente a perícia médica, a partir da análise do caso concreto, um
instrumento hábil a averiguar a existência ou não da incapacidade em um determinado
momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade laboral da parte autora. Complemento
que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a concessão
dos benefícios por incapacidade, dentre eles faço menção à necessidade de demonstração da
incapacidade para o trabalho habitual (total ou parcial em se tratando de auxílio doença,
admitindo a possibilidade de recuperação; total e permanente para qualquer atividade em se
tratando de aposentadoria por invalidez), o que não restou comprovado nos autos.

8. Quanto à afirmação da parte autora que sua patologia a torna incapaz, desde
1989, e que não houve convocaçãco do INSS para reabilitação é preciso ressaltar que apenas
a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Tendo sido
reavaliada, conforme demonstra os autos, atualmente está plenamente apta ao exercício de
seu labor habitual, não necessitando ser reabilitada pelo INSS. 
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9. No tocante à juntada de laudos novos (após a realização da perícia), insta
mencionar o teor do enunciado n. 84 da Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro: "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 afecção ou de outra". Destaco, ainda, que eventual
apreciação levaria a uma indevida ampliação da causa de pedir. Logo, deixo de apreciar os
laudos e demais documentos juntados em sede recursal (evento 28).

10. Por fim, as condições pessoais do recorrente só teriam relevância se a
perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido
confirmada limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para
respaldar a concessão do auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da
Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. No
contexto, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade
laborativa parcial ou total do recorrente.

11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 44), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000258130v13 e do código CRC 0cf117bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5019787-37.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: TERMESINA AUGUSTO JACINTO BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

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

RELATÓRIO

1. TERMESINA AUGUSTO JACINTO BARBOSA interpõe recurso
inominado (evento 35) contra sentença (evento 29) que julgou improcedente o pedido para
condenar o INSS a conceder o auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em
suas razões, preliminarmente, a autora pugna pela anulação da sentença com o retorno dos
autos para que seja a perita intimada para responder aos quesitos complementares. Argumenta
que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do
conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus a percepção do
benefício pleiteado. Assevera que a análise da incapacidade deve levar em conta além das
condições biológicas também as psíquicas e sociais. Afirma que conta com baixo nível de
escolaridade e  em razão de seu quadro clínico e de sua idade avançada não tem condições de
ser reincerida no mercado de trabalho. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para
que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 38).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Inicialmente, a parte autora argumenta pela anulação da sentença com o
retorno dos autos para que seja a perita intimada para responder aos quesitos complementares.
Entendo não assistir razão à parte autora. No tocante aos quesitos apresentados pelo autor
(evento 27), reputo que as indagações foram devidamente sanadas a partir dos quesitos e
informações contidas no laudo pericial judicial. Consta no corpo do laudo e foi devidamente
considerada pelo especialista informações como idade e a atividade habitual da periciada
(Tópico qualificação do examinado, evento 17), bem como detalhes que remetem a seu
histórico patológico (Tópico VII, evento 17). Adito que informações do tipo "se a autora já
recebeu benefício previdenciário" são facilmente extraídas dos autos ou por meio de consulta
ao seu CNIS. Além disso, os quesitos autorais em sua maioria partem do pressuposto que o
laudo pericial teria identificado patologia incapacitante, o que não ocorreu, uma vez que não
há incapacidade laboral atualmente (quesito 13, evento 17), logo, tornam-se sem relevância
para o deslinde da causa. Dessa forma, reputo que os apontamentos fornecidos pelo laudo
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pericial englobam e são esclarecedores suficientes aos quesitos autorais. Complemento que o
recorrente não apresentou qualquer fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi
contraditório ou obscuro, exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo
assim, reputo não haver motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las
suficientes para o esclarecimento da condição física do periciado. 

6. Pois bem. Ultrapassada tal questão, passo à análise do mérito. Primariamente,
observo que o laudo pericial judicial foi realizado pela Dra. TATIANA ZAMPIROLLI
GONÇALEZ, médica clínico geral, nomeado(a) perito(a), devidamente qualificado(a) para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter utilizado como
subsídios técnicos para sua avaliação o exame físico pericial. Último laudo do ano de 2014.
Não há laudos recentes (quesito 5, Evento 17), logo, os laudos particulares carreados foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
dos mesmos. Contudo, no tocante as documentações médicas particulares, em que pesem
relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais
produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o
laudo judicial foi firmado em 22/04/2019, data posterior aos documentos particulares trazidos
e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do
recorrente. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes,
que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo
do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. 

7. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 17), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de Linfedema de membro inferior (quesito 3). Em seu exame
pericial apresentou-se corada, hidratada, anictérica, acianótica, ausência de
linfadenomegalias. Presença de edema de membro inferior duas cruzes, ausência de sinais
flogísticos, ou seja: ausência de calor local, presença de secreção, ou hiperemia. Motricidade
de membros superiores e inferiores preservadas, sem restrições a deambulação, e a
movimentação dos membros, grau de força V. Ausência de restrições e/ou limitação aos
movimentos de grandes, médias e pequenas articulações (quesito VII- exame físico). Em que
pese o quadro patológico identificado a parte autora não apresenta inaptidão laboral para sua
atividade habitual de doméstica (quesito III - qualificação do examinado, evento 17), uma vez
que segundo o laudo apresenta aptidão física e mental, porém não alcança a média de
rendimentos pelos trabalhadores da mesma categoria pelas condições fisiológicas da própria
idade (Item X - conclusão). Apesar da afirmação que a periciada não alcança a média de
rendimentos dos demais trabalhadores da mesma categoria, em função da sua idade, é
imperioso afirmar que não foram observados ao exame físico limitações funcionais (quesito
8), tampouco alterações clínicas além do linfedema crônico em membro inferior, que não
altera a motricidade deste membro (quesito 9), logo, a autora está apta ao exercício de sua
funcão habitual. O profissional apontou que a parte autora está há longa data sem
acompanhamento clínico, orientações médicas e uso de medicações. Em exame físico atual
não apresenta sinais inflamatórios e ou infecciosos (quesito IX - discurssão). O perito foi
enfático em afirmar que a parte autora não há incapacidade laboral (Item X - conclusão).
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8. Ainda, em que pese alegação da parte autora no sentido de que sempre
exerceu atividade de "doméstica", verifico, pela análise do CNIS (Evento 23 - out 2 - fl.
8) que a autora se filiou ao sistema tardiamente, em 2012, quando já contava com 67
anos (data de nascimento 13/12/1945), recolhendo contribuições pelo período de apenas um
ano e três meses, entre 01/10/2012 a 31/01/2014 na condição de "contribuinte individual".
Assim, não há prova efetiva de que a autora "sempre exerceu atividade de doméstica",
considerando que somente se vincula ao sistema em 2012, quando já em idade avançada. 

9. Além disso, as condições de saúde inerentes à idade avançada, como por
exemplo, doenças degenerativas (no caso da autora, osteopenia), bem como suas condições
sociais (baixa escolaridade, pouca experiência profissional) não podem servir de base para
concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez uma vez que já se encontravam
presentes quando da filiação ao sistema, ainda mais, no caso, quando não houve constatação
pelo Perito de incapacidade laborativa, mas apenas diminuição de rendimento em razão
exatamente da idade avançada da autora (atualmente 73 anos).

10.  Não obstante o aspecto social da Previdência, a ampla discricionariedade
que se atribuía ao legislador para criar benefícios com requisitos pouco rigorosos deve se
submeter a filtragem constitucional, uma vez que a EC 20/1998 explicitou como critério do
sistema previdenciário a preservação do equilíbrio financeiro-atuarial. Há que se adotar
critérios rigorosos – a serem apreciados caso a caso – para que a concessão de benefícios a
segurados com pouquíssimo tempo de contribuição não resulte em burla ao dever
contributivo nem resulte em maus exemplos que possam desincentivar a contribuição desde
cedo de outras tantas pessoas.

11. Nessa linha, há diversos acórdãos da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, a
saber:

“A FIM DE PRESTIGIAR O PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO E O EQUILÍBRIO FINANCEIRO
E ATUARIAL, A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DA LEI
8.213/1991 DEVE RESTRINGIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS POR
INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇAS DEGENERATIVAS INERENTES À
FAIXA ETÁRIA DE QUEM SE FILIA OU SE REFILIA AO RGPS TARDIAMENTE
(HIPERTENSÃO ARTERIAL, PROBLEMAS ORTOPÉDICOS ETC), SOB PENA DE
PERMITIR QUE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SEJA EMPREGADA PARA
BURLAR OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ORDINÁRIA. PROVA
DOCUMENTAL INDICATIVA DE QUE A RESTRIÇÃO PARA O LABOR ERA
ANTERIOR À REFILIAÇÃO AO RGPS. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
PELO INSS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”

(5ª TR-RJ, recurso 0139844-43.2014.4.02.5153/01, Relator Juiz Iorio Siqueira D’Alessandri
Forti, julgado em 08/03/2016)

“PREVIDENCIÁRIO. PESSOA QUE SE FILIOU AO RGPS AOS 58 ANOS DE IDADE.
RECOLHIMENTO DE APENAS 9 CONTRIBUIÇÕES ANTES DE ENTRAR EM GOZO DE
AUXÍLIO-DOENÇA (SEM CUMPRIR A CARÊNCIA). A ARTROSE É DOENÇA PRÓPRIA DA
IDADE E, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO NÃO PODE SER SOMADO A
OUTROS FATORES (GRAU DE ESCOLARIDADE, IDADE AVANÇADA ETC) PARA A
CARACTERIZAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. A INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DA LEI 8.213/1991 DEVE PRESTIGIAR AS
NORMAS QUE ASSEGURAM O PRIMADO DO TRABALHO COMO BASE DA ORDEM
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SOCIAL, QUE CONDICIONAM A COBERTURA PREVIDENCIÁRIA AO PRINCÍPIO
CONTRIBUTIVO E QUE IMPÕEM A OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL (ARTS. 193, 195, II, E 201 DA CRFB/1988). RESTRINGE-SE, POR
CONSEQUÊNCIA, A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A QUEM SÓ SE FILIOU AO
RGPS QUANDO JÁ ERA IMINENTE O SURGIMENTO DE RESTRIÇÕES À
CAPACIDADE PLENA PARA O TRABALHO EM FUNÇÃO DE MOLÉSTIAS
INERENTES À TERCEIRA IDADE (ARTS. 42, § 2º E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
8.213/1991). RECURSO INTERPOSTO PELO INSS PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.”

(5ª TR-RJ, recurso 0003452-96.2014.4.02.5153/01, Relator JF Iorio S. D’Alessandri Forti,
julgado em 07/03/2017)

12. O texto da Lei 8.213/1991 não proíbe a filiação tardia nem exige carência
maior para quem começa a contribuir apenas aos 60 anos ou mais. A aposentadoria por
invalidez (principalmente quando a invalidez decorrer de doenças comuns à faixa etária do
segurado e comuns a grande parte da população brasileira na terceira idade) em favor de
quem se filiou ao regime de Previdência em idade avançada depende de laudo médico-
pericial que ateste a incapacidade total e definitiva. Não há espaço, nessa situação, para
considerações sobre a idade avançada, o baixo nível de instrução e a dificuldade prática de
reinserção do segurado no mercado de trabalho – sob pena de conferir tratamento privilegiado
a quem deliberadamente menos contribuiu.

13. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
laboral da parte autora. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles
faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total
ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e
permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não
restou comprovado nos autos. 

14. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 8), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311408v21 e do código CRC 856047ef.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000257-41.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: GERALDO JORGE PORTO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: MURILO FERREIRA DE MENEZES (OAB ES018673)

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

RELATÓRIO

1. GERALDO JORGE PORTO SANTOS interpõe recurso inominado  (evento
35) contra sentença (evento 29) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a
conceder o auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em suas razões, a parte
autora requer o afastamento do laudo pericial judicial, uma vez que o juiz não está vinculado
ao laudo elaborado pelo profissional, nem incorre em erro de fato ao desconsiderar suas
conclusões em homenagem ao princípio do convencimento motivado. Argumenta, ainda
que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do
conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus a percepção do
benefício pleiteado. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença
seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 39).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado por médico(a) nomeado(a) perito(a), devidamente
qualificado(a) para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter
utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação a Tomografia Computadorizada de
Crânio, em 12/08/2016: Hematoma epidural temporal direito. Hemorragia subaracnoide
fronto-temporo-parietal. Atestado de Fabio Furieri, CRM ES 5123, de 19/04/2018 e
24/05/2018: Com Transtorno Depressivo, Estresse Pós-traumático, Epilepsia, Doença de
Alzheimer, com importante déficit cognitivo e mnemônico e encaminha para perícia. Obs.:
Demais atestados, laudos, receitas, exames e documentos juntados aos autos foram
analisados e considerados na elaboração desde laudo (quesito exames complementares e
atestados, Evento 18), logo, os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados
pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos mesmos. Contudo,
no tocante as documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o
deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em
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juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo
judicial foi firmado em 19/09/2018, data posterior aos documentos particulares trazidos
e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do
recorrente.

6. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro,
exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo assim, reputo não haver
motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las suficientes para o
esclarecimento da condição física do periciado.

7. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 18), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de Sequela de TCE e Fratura de Clavícula – T90/T92,
Depressão – F33, Estresse Póstraumático – F43, Doença de Alzheimer – G30 (quesito V,
letra b). Conforme o laudo, o periciado apresentou em seu exame do estado mental atual, com
1. APARENCIA: adequada 2. ATITUDE: lamuriosa 3. ATENÇÃO: normovigil e normotenaz
4. SENSOPERCEPÇÃO: não refere perturbações perceptivas 5. MEMÓRIA: preservada 6.
ORIENTAÇÃO: orientada auto e alopsiquicamente 7. CONSCIÊNCIA: lúcida, vigil 8.
PENSAMENTO: conteúdo lógico, sem ideação suicida, sem delírios paranóides, místicos e
de grandeza 9. LINGUAGEM: normolálica 10. INTELIGÊNCIA: clinicamente na média 11.
HUMOR: eutimico 12. AFETO: modulado 13. JUIZO CRÍTICO: preservado 14.
CONDUTA: sem retardo psicomotor. Em que pese o quadro patológico identificado a parte
autora não apresenta inaptidão laboral para sua atividade habitual de pintor de
automóveis (quesito identificação, evento 18), uma vez que segundo o laudo o periciado não
comprova incapacidade, haja vista ausência de alterações importantes ao exame
físico/mental atual e aos documentos médicos apresentados (detalhados acima), que
interfiram no seu trabalho (quesito V, letra f, evento 18). O profissional apontou que o
periciado utiliza medicação e, o quadro mostra-se compensado. Não há necessidade de
outros tratamentos, nesse momento. Poderá manter, se necessário, acompanhamento pelo
SUS (quesito V, letra o, evento 18).  De todo modo, a necessidade de eventuais
acompanhamentos médicos não aduz a incapacidade laboral, visto que o perito foi enfático
em afirmar que o periciado pode continuar em suas atividades, pois não há incapacidade,
nem redução da capacidade (quesito V, letra p, evento 18).

8. Verifico, ainda, que na fase de agudização da doença, o autor contou com a
devida proteção previdenciária, tendo recebido benefício previdenciário no período de
13/08/2016 a 30/05/2017 (Evento 14, RSC2).

9. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
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laboral da parte autora. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles
faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total
ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e
permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não
restou comprovado nos autos. 

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 8), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000316635v9 e do código CRC 3c5b7e0b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000578-67.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANTONIO JORGE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI (OAB ES011394)

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

RELATÓRIO

1. ANTONIO JORGE PEREIRA DA SILVA interpõe recurso inominado
(evento 39) contra sentença (evento 33) que julgou improcedente o pedido para condenar o
INSS a conceder o auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em suas
razões, a parte autora argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma
vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra
incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado. Afirma, ainda, que em razão de sua
condição de saúde não possui condições de disputar vaga no mercado de trabalho. Nesses
termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de
julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 42).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado pelo Dr.(a) LOMANTO DENADAI,
PSIQUIATRA, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as patologias
alegadas pela parte autora. O perito apontou ter utilizado como subsídios técnicos para sua
avaliação o exame clínico, história clínica(incluindo anamnese psiquiátrica e exame do
estado mental) e análise de todos os documentos médicos apresentados (quesito 5, letra n,
evento 11, fl. 4), logo, os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo
laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos mesmos. Contudo, no
tocante as documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da
causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo
(Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi
firmado em 10/09/2018, data posterior aos documentos particulares trazidos e, portanto,
contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente.
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6. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro,
exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo assim, reputo não haver
motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las suficientes para o
esclarecimento da condição física do periciado.

7. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 11), o perito descreve que
a parte autora teria relatado “Estresse altíssimo. Fobia” (quesito). Em que pese tais
considerações, o perito, afirmou que durante  o exame periciqal não foi constatado sinais
e/ou sintomas psicopatológicos que caracterizem doença mental estruturada (quesito 5,
letra b, evento 11, fl. 2). Em seu exame físico o periciado apresentou-se lúcido,orientado no
tempo e espaço,coerente,cooperativo e calmo. Seu pensamento lógico, consciência do eu e
juízo crítico estão preservados. Memória e atenção mantidas.Humor estável.Ausência de
sinais e/ou sintomas de sonolência. Não foi constatado sinais e/ou sintomas psicopatológicos
que caracterizem doença mental estruturada (quesito 01, apresentado pelo autor, evento 11,
fl. 5). O especialista foi enfático em afirmar que o periciando está mentalmente apto para
exercer o trabalho habitual (montador de andaimes). Conclusão baseada no exame clinico,
história clínica (incluindo anamnese psiquiátrica e exame do estado mental) e análise de
todos os documentos médicos apresentados (quesito 5, letra f, evento 11, fl. 3). Em outro
momento do laudo o perito detalhou que não é possível afirmar se existia incapacidade
laborativa em data anterior ao exame pericial (quesito 5, letra k,  evento 11, fl. 4).

8. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento simultâneo de
três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles faço menção à
necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total ou parcial em se
tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e permanente para
qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não restou
comprovado nos autos.

9. Por fim, as condições pessoais do recorrente (41 anos - data nascimento:
24/12/1977, Evento 1 - iniic 1 - fl. 15) só teriam relevância se a perícia judicial tivesse
constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido confirmada limitação
funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para respaldar a concessão do
auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da Súmula nº 77 da TNU,
que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. No contexto,
prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade laborativa
parcial ou total do recorrente.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
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razão da gratuidade de justiça deferida (Evento3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266066v3 e do código CRC eb232bf2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0038530-67.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NILDO SANTANA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

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

RELATÓRIO

1. NILDO SANTANA DA SILVA interpõe recurso inominado (evento67)
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a
restabelecer o auxílio-doença até 06/02/2018 (evento61). Em suas razões, o autor argumenta
que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do
conjunto probatório dos autos, que o autor ainda se encontra incapaz e faz jus a percepção do
benefício pleiteado. Assevera que percebeu benefício previdenciário, mas que segue
padecendo das mesmas patologias incapacitantes. Afirma, ainda, que em razão de sua
condição de saúde não possui condições de disputar no mercado de trabalho. Nesses termos,
pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar
procedente o pedido da inicial.

2. O INSS não ofereceu contrarrazões, apesar de devidamente intimado
(evento68). 

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência ou não de
incapacidade para o trabalho. Observo que o primeiro laudo pericial judicial foi realizado
pelo Dr. Nilo Lemos Neto, CRM/ES 10012, especialista em Ortopedia, nomeado perito,
devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito
apontou ter utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação: Ressonância magética de
coluna cervical – 06.01.2018 – Alterações degenerativas multinível a nível cervical, sem
compressão radicular franca ou mielomalácea. Ressonância magnética de coluna lombar –
06.01.2018 – Contato de abaulamento discal com raiz neural a nível de S1, estenose de
forame neural L5-S1 (evento14, quesito5, fl.01). O profissional quando perguntado se o
periciado teria aptidão laboral para exercer suas atividades habituais, reabilitado para a
função de técnico de logística, foi enfático em afirmar que sim, pois apresenta alterações
degenerativas, que mesmo com compressão em estudo de imagem apresentado, não
apresentam à avaliação repercussão clinica na data de hoje, assim como não sofrem
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influência do labor ao qual fora reabilitado (evento14, quesitos 6 e 7, fl.02). Contudo,
afirmou que o autor esteve incapaz de janeiro de 2018 (data da realização da ressonância
magnética) até 30 dias (evento14, quesitos 10 e 11, fl.02).

6. O segundo laudo pericial judicial foi realizado pelo Dr. Leonardo de Paula
Liparizi, CRM-ES 7109, especialista em neurologia, nomeado perito, devidamente
qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter
utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação: Laudo médico Dr. Josué Guimarães
Granha Viálogo CRM – ES 6724. (04/12/17). Ressonância magnética de coluna cervical
(06/01/18). Ressonância magnética de coluna lombossacra (06/01/18) (evento44, quesito5,
fl.01). Constatou o expert Espondilodiscoartrose lombar e cervical multissegmentar. CID
M47 (evento44, quesito3). O profissional quando perguntado se o periciado teria aptidão
laboral para exercer suas atividades habituais, afirmou que sim, exame pericial não
evidenciando incapacidade para a atividade para o qual foi reabilitado (Técnico em
logística). Portador de dor crônica lombar por espondiloartrose degenerativa lombar e
cervical, sem déficits neurológicos, podendo exercer atividades que não envolvam esforço
físico excessivo, sobrecarga mecânica ou ortostase prolongada (evento44, quesitos 6 e 7).

7. No que tange aos laudos particulares carreados, entendo que foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
dos referidos documentos. Contudo, no tocante às documentações médicas particulares, em
que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os
laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo).

8. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro,
exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo assim, reputo não haver
motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las suficientes para o
esclarecimento da condição física do periciado.

9. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que a
apenas existência de patologia, não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que a
patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas
atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia médica, a partir da análise do caso
concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou não da incapacidade em um
determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela incapacidade laboral da parte autora
apenas nos 30 dias após o exame de ressonância magnética realizado em 06/01/2018, ou seja,
até 06/02/2018. É preciso ressaltar que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença no
período compreendido entre 16/03/2005 a 05/12/2017 (evento1, OUT9), devendo assim ser
restabelecido até 06/02/2018, como determinado pela sentença. 

10. Por fim, considero que as condições pessoais da parte autora só teriam
relevância se a perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo,
não tendo sido confirmada nenhuma limitação funcional no momento, o quadro social
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isoladamente considerado não basta para respaldar a concessão do auxílio-doença. Em
consonância, registro o teor do enunciado da Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade
do requerente para a sua atividade habitual. No contexto, prevalece a conclusão do laudo
pericial judicial que descartou a incapacidade laborativa parcial ou total do recorrente.

11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferido (evento3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266179v3 e do código CRC 0fa7e985.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5002259-87.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: TADEU JOSE BREGONCI (AUTOR)
ADVOGADO: JECIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA FIORIO (OAB ES027554)
ADVOGADO: ISRAEL ASTORI ARDIZZON (OAB ES027553)

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

RELATÓRIO

01. TADEU JOSE BREGONCIO interpõe recurso de Embargos de Declaração
(Evento 65), contra acórdão (Evento 60), o qual deu provimento ao seu recurso, para julgar
procedente seu pedido e condenar o INSS a converter o benefício de auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez. Argumenta que houve omissão quanto à  fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, uma vez que o acórdão deu total provimento ao recurso
interposto pelo autor. 

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Examinando o alegado vício, com fundamento no art. 535 do Código de
Processo Civil, consigno que o artigo 55 da Lei 9.099/95 estabelece que o recorrente vencido
pagará a verba honorária. Não há, contudo, previsão legal, na disciplina especial dos
Juizados Especiais, capaz de amparar a condenação do recorrido, que se absteve de
interpor recurso próprio, ao pagamento da verba honorária em favor do patrono da parte
contrária. Presente tal regramento específico, sequer se pode falar em lacuna legislativa, de
modo a atrair a aplicação, por analogia, das regras do novo Código de Processo Civil.
Prevalece o princípio da especialidade. Cabe ao intérprete da lei prestigiar a regra especial,
circunscrita ao seu âmbito de incidência, sempre que verificado conflito em face da regra
geral. 

04. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325967v2 e do código CRC 1faacf77.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001899-52.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LUIZ FERNANDES DE DEUS (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

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

RELATÓRIO

01. LUIZ FERNANDES DE DEUS interpõe recurso de Embargos de
Declaração (Evento 72), contra acórdão (Evento 68), o qual negou provimento ao seu recurso,
mantendo a Sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento da
aposentadoria por invalidez. Argumenta que houve omissão do julgado que não apreciou os
itens 2.5 e 3 do Recurso Inoiminado, afeto à discrepância entre os laudos produzidos por
peritos do juízo estadual e do juízo federal, que concluiram de modo contraditório. Defende a
aplicação do princípio do in dubio pro misero. Por fim, para fins de prequestionamento,
afirma que o acórdão contraria o disposto nos artigos 1º, III, 3º, I e 5º, LIV e LV, todos da CF. 

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. O acórdão especificamente tratou de todas as
questões suscitadas pelo autor. Os itens “5” a  "8" tratam especificamente da prevalência do
laudo pericial produzido no juízo da causa sob análise em detrimento das demais
documentações carreadas aos autos. Salientou-se, ainda, que os laudos anteriormente
produzidos foram considerados tanto pelo perito judicial, quanto no momento de se proferir o
acórdão. Mesmo se assim não fosse, verifico que o laudo pericial mencionado foi produzido
em 27/03/2015, sendo contemporâneo ao período em que o autor recebeu benefício
previdenciário (de 13/09/2013 a 08/12/2019 - mensalidade de recuperação), conforme consta
no CNIS (Evento 9 - RSC2 - fl. 06), de sorte que tal documento não infirma as conclusões do
laudo pericial produzidas em data posterior (2018).

04. Em verdade a parte autora apenas não concorda com os termos da
fundamentação exarada, reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é
desfavorável. Todavia, para o intuito de reforma do quanto decidido existe via recursal
adequada que não a ora escolhida.

05. Ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC de 2015, não
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cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (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).

06. Por fim, quanto ao prequestionamento realizado, nada a prover. Isso porque
enquanto requisito formal para o manejo de eventual Recurso Extraordinário a providência é
irrelevante. Suposta violação aos princípios constitucionais trazidos se daria, acaso
reconhecida, de modo indireto, e assim sendo segundo jurisprudência remansosa do STF não
seria suficiente para o manejo do Recurso Extraordinário. Nesse sentido: “A violação
indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário”
(Precedentes - AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11;
AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR,
Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11)

07. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325896v3 e do código CRC 17d0ae43.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0028294-56.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: IGOR SABINO LEONORA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

RELATÓRIO

01. IGOR SABINO LEONORA interpõe recurso de Embargos de Declaração
(Evento 94) contra acórdão (Evento 90), o qual negou provimento ao seu recurso, mantendo a
Sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez. Argumenta ter havido omissão no julgado que, uma vez
tendo reconhecida a deficiência do autor desde a infância, não reconheceu o seu direito ao
benefício de prestação continuada. Afirma que a jurisprudência pátria é firme na
possibilidade de fungibilidade entre os benefícios de natureza previdenciária. 

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. De início, é preciso considerar que o autor não
formulou pedido subsidiário para concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, como se vê do item 6.7 de sua petição inicial. Da mesma forma não o fez em
sede recursal, limitando-se a perquirir os benefícios de auxílio-doença e/ou aposentadoria por
invalidez.

04. De outra ponta, ainda que assim não fosse, não se sustenta o argumento da
fungibilidade entre tais benefícios. Isso porque, com o avanço normativo, o benefício de
prestação continuada já conta, desde a origem, com requisitos particulares e que devem ser
avaliados por instrução probatória específica. Exige-se, para sua concessão, a comprovação
da miserabilidade do requerente e de seu grupo familiar, através de competente laudo social, o
que não foi apurado no presente feito. Ainda, de se destacar, que com o avanço legislativo, o
próprio requisito da deficiência se afatou da análise acerca da aptidão laboral, passando a
considerar a os impedimentos de longo prazo, os quais, em interação com barreiras, possam
obstruir a participação plena na sociedade, em igualdade de condições, de modo que a
simples conclusão acerca da incapacidade para o trabalho não mais se afigura suficiente ao
preenchimento do critério de deficiência, sendo necessária apuração específica, a qual não foi
realizada nos autos, tampouco foi objeto de análise pela sentença recorrida.
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05. Por fim destaco que com a decisão do STF nos autos do RE 631.240,
passou-se a exigir prévio requerimento administrativo, como condição de procedibilidade
para fins de concessão de benefícios concedidos pelo INSS, sendo necessário dar à autarquia
prévio conhecimento da situação de fato que leva o postulante a realizar seu pedido, o que
também não ocorreu no caso dos autos.

06. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325585v3 e do código CRC 4171bdea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5002012-06.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO RENATO ALVES DE BRITI (AUTOR)
ADVOGADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO (OAB ES019934)

RELATÓRIO

01. Trata-se de embargos de declaração (Evento 52) opostos em face do acórdão
da Turma Recursal (Evento 53), que deu parcial procedência ao recurso do INSS, tão-
somente para afastar a multa fixada em Sentença a título de eventual cessação do benefício
concedido, bem como  para reduzir o valor da multa diária cominada a título
de astreintes, que passa a ser de R$ 50,00 (cinquenta reais). Assevera que, por se tratar de
parcial provimento houve sucumbência da autarquia hábil a gerar obrigação de pagar
honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95.

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando,
portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais, de modo genérito, 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.

04. No caso em tela, não vislumbro os vícios apontados. O acórdão foi expresso
quanto à motivação para afastar a condenação em honorários de sucumbência, como se vê do
item 13. Isso porque o disposto no artigo 55 da Lei n. 9099/95 fala exclusivamente do
recorrente vencido, o que importa sua derrota integral. Havendo parcial provimento ao
recurso, não há que se falar em condenação na verba de sucumbência. Esse, aliás, é o
entendimento das Turmas Recursais do Espírito Santo, como se vê de seu Enunciado n. 56, in
verbis: “Os honorários advocatícios somente são devidos pelo recorrente integralmente
vencido”. 

05. A tese trazida pelo embargante, de que, em se tratando de parcial
provimento haveria sucumbência de parte do quanto recorrido, não guarda fundamento nem
na legislação, nem no entendimento dessa Turma Recursal, revelando-se tão-somente sua
insurgência quanto à justiça da decisão e, para tanto, os declaratórios não se mostram o
recurso adequado.
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06. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração. Transitado em julgado, baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325536v4 e do código CRC 1202c5e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 73



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 284/707

0002355-90.2018.4.02.5001 500000293718 .V10 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 0002355-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO BARRETO ALEXANDRE (AUTOR)
ADVOGADO: RAUL ANTONIO SCHMITZ (OAB ES018087)
ADVOGADO: MARILIA SCHMITZ (OAB ES018088)

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

RELATÓRIO

1. O autor interpõe recurso inominado (evento29) contra sentença proferida pelo
MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento23), que julgou improcedente
o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez. O recorrente alega que não houve perda da qualidade de
segurado, posto que faz jus a prorrogação do período de graça diante da situação de
desemprego. Requer seja declarada a nulidade da sentença, a fim de que seja reaberta a
instrução processual e realizada a prova testemunhal para comprovar seu estado de
desemprego no interregno de junho de 2014 a março de 2016.

2. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (evento32).

3. É o relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Para a concessão dos benefícios por incapacidade a Lei nº 8.213/91 exige o
cumprimento simultâneo de três requisitos: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II,
e; c) qualidade de segurado.

6. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à compravação do
requisito carência na data da incapacidade para o trabalho (22/06/2017). De início, verifico
que o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido do autor sob o argumento de que
houve perda da qualidade de segurado e que não foi cumprida nova carência de retorno:

“A perícia médica do INSS datada de 9/8/2017 diagnosticou a doença classificada no código
CID-10 M23: transtornos internos dos joelhos. Estimou o início da incapacidade em
22/6/2017 e a cessação do benefício em 21/8/2017 (evento 14).
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Depois da rescisão do vinculo empregatício em 6/6/2014, o autor interrompeu os
recolhimentos para a Previdência Social. Não recebeu seguro-desemprego (evento 18, fl. 31).

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 autor perdeu a qualidade de segurado em 16/8/2015 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14
do Decreto nº 3.048/99).

O autor reingressou na Previdência Social após novo vínculo empregatício com a empresa
Unibox. No CNIS consta registro do vínculo de emprego no período de 1º/3/2016 a 2/1/2017
(evento 13).

De acordo com a redação original da Lei nº 8.213/91, quando havia perda da qualidade de
segurado, as contribuições anteriores a essa data só podiam ser computadas para efeito de
carência depois que o segurado contasse, a partir da nova filiação à Previdência Social, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (art. 24, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91). Como a carência do auxílio-doença equivale a 12 contribuições, o segurado que
recuperava a filiação previdenciária precisava recolher 1/3 disso (1/3 de 12 = 4) para
aproveitar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado.

(...)

Assim, o período da carência de retorno variou ao longo do tempo da seguinte forma:

e vigência Número de contribuições para
carência de retorno

Base legal

Até 7/7/2016 4 contribuições Redação original do art. 24, parágrafo único,
da Lei nº 8.213/91.

8/7/2016 a 4/12/2016 12 contribuições Medida Provisória nº 739/2016, que entrou em
vigor na data da sua publicação. Como não foi
aprovada nem rejeitada dentro do prazo de 120
dias, teve sua vigência encerrada em
4/12/2016, conforme Ato Declaratório do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº
58, de 2016.

5/12/2016 a 5/1/2017 4 contribuições Com a cessação da eficácia da MP 739, voltou
a vigorar o art. 24, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91.

6/1/2017 a 26/6/2017

 

 

12 contribuições Medida Provisória nº 767, de 6 de janeiro de
2017.

A partir de 27/6/2017 6 contribuições Lei nº 13.457/2017, resultante da conversão da
MP 767.
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A Turma Nacional de Uniformização recentemente decidiu que o período de carência de
retorno deve ser regulado segundo a norma vigente na data de início da incapacidade.
Firmou-se a seguinte tese: "Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime
Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias
739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas". Eis a ementa
do julgamento:

 (...)

Na data de início da incapacidade, em 22/6/2017, a legislação então vigente exigia 12
contribuições mensais após o reingresso do segurado no RGPS para que se considerasse
cumprida a carência de retorno.

Ocorre que, desde que reingressara no RGPS, o autor só havia recolhido contribuições em
11 meses, correspondentes ao período de 1º/3/2016 a 2/1/2017.

O autor foi intimado para comprovar o cumprimento do prazo de carência de retorno
(evento 14), mas não se manifestou (evento 17).

Na petição inicial, o autor alegou que “dos dados contidos no Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS do Autor, que a última contribuição previdenciária sucedera-se em
02 de janeiro de 2017, com vínculo empregatício na empresa UNIBOX SUPERMERCADOS
LTDA. Analisando as informações referentes a este vínculo empregatício na CTPS do Autor,
observa-se que a data de admissão na empresa sucedeu-se no mês de fevereiro de 2016, ao
passo que no CNIS só há registro a partir do mês de março de 2017. No mesmo sentido, no
tocante à data de desligamento do Autor na empresa, deve ser observado que na CTPS tal
registro aconteceu em 02 de fevereiro de 2017 e não em 02 de janeiro de 2017, como
demonstra o CNIS” (fl. 3).

O autor foi intimado para exibir termo de rescisão do contrato de emprego em 1º/2/2017 para
permitir a verificação da existência de salário-de-contribuição no mês de fevereiro de
2017 (evento 18), mas não se manifestou (evento 19). O fato de a demissão ter sido
formalizada na CTPS em 1º/2/2017 (evento 5) não esclarece se houve percepção de
remuneração especificamente no primeiro dia de fevereiro de 2017 ou se o autor só
trabalhou até janeiro/2017, frustrando a confirmação da existência de salário-de-contribuição
parcial no mês de fevereiro de 2017.

No CNIS, o último salário-de-contribuição recolhido pelo autor ocorreu para a competência
de janeiro/2017 (evento 13, OUT10). O termo de rescisão do contrato de trabalho poderia
esclarecer a questão, mas o autor não exibiu o documento.

Portanto, considero que o autor não cumpriu a carência de retorno.”

7. Em primeiro lugar, forçoso reconhecer quem tendo sido a incapacidade
reconhecida pelon INSS em 22/06/2017 (DER em 11/05/2017 - Evento 7), a norma aplicável
para fins de computar a carência de retorno após a perda da qualidade de segurado, conforme
tabela constante na sentença transcrita acima, é a Medida Provisória nº 767, de 6 de janeiro
de 2017, que previa 12 meses de contribuição. Como bem salientou o juiz em sentença,
recentemente a TNU fixou o entendimento de que constatado que a incapacidade do(a)
segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência
das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência
nelas previstas (Tema 176).
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8. Da análise dos autos, em especial o CNIS (evento6, out4, fl.04), observa-se
que o autor exerceu atividades laborais, na condição de empregado, entre 06/08/2012 e
06/06/2014 e posteriormente entre 01/03/2016 e 02/01/2017. O autor alega, apenas em grau
de recurso, condição de desemprego após junho de 2014, fazendo jus à prorrogação do
periodo de graça até 15/08/2016, de sorte que quando retornou ao sistema em 01/03/2016,
ainda não havia perdido a qualidade de segurado, não lhe sendo exigido comprovar carência
de retorno. Assim, segundo alegação recursal, não haveria que se falar em necessidade de
comprovação de carência de retorno (12 contribuições) na DII em 22/06/2017. 

9. Em que pese tal argumento, verifico que não houve alegação de desemprego
na inicial e nem tão pouco requerimento para que fosse realizada audiência para comprovar a
situação de desemprego no curso do processo. Ademais, no curso da instrução foi
oportunizado ao autor a ampla produção de provas, tendo inclusive sido intimado por duas
vezes para comprovar a manutenção da qualidade de segurado e cumprimento de carência,
pondendo requerer o que de direito e ficou inerte em ambas as ocasições (vide eventos 14,
15, 18 e 19). O princípio do contraditório impõe necessário que as partes tenham a
oportunidade de se manifestar nos autos e o julgador deve considerar de forma atenta os
pontos levantados pelas partes. Assim, no presente caso, não há que se falar em anulação da
sentença por cerceamento de defesa, posto que foi oportunizado ao autor durante a instrução
fazer prova do seu direito e este não se manifestou.

8. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

8. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (evento23),
nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000293718v10 e do código CRC b879cacb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0034507-78.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HERONILDO GOMES DE AZEVEDO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento68) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora para condenar a autarquia a conceder o benefício de
auxílio-doença com DIB em 12/01/2017 (DER), com conversão em aposentadoria por
invalidez a partir da data da sentença em 08/04/2019 (evento55). A autarquia sustenta que na
DII fixada pelo perito judicial o autor já havia perdido a qualidade de segurado. Aduz que o
autor não teria direito a prorrogação do período de graça, considerando que após o período
contributivo de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado, houve perda da
qualidade de segurado após 1999, quando ficou sem contribuir. Requer a reforma do julgado
para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. HERONILDO GOMES DE AZEVEDO ofereceu contrarrazões, nas quais
requer o desprovimento do recurso (evento73).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. Inicialmente, observo que o laudo pericial foi realizado por médico
especialista em ortopedia e traumatologia, profissional devidamente qualificado para
examinar a totalidade das patologias que o autor alega ser portador. O especialista reconheceu
que o autor é portador Luxação exposta de cotovelo direito e fratura de rádio distal direito
em 20/12/2016 (evento22, quesito2). O profissional afirmou que o autor não tem aptidão
física para o exercício de sua atividade habitual de pedreiro, pois apresenta sequela de lesão
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grave em cotovelo direito com limitações de movimentação e de fratura de punho direito com
comprometimento articular (evento22, quesito7). Afirmou que a incapacidade é definitiva
desde 20/12/2016 (evento22, quesitos 10, 11 e 12). Por fim, esclareceu que o autor pode ser
reabilitado para exercer atividades de nível fundamental e trabalhar sentado. Por exemplo
porteiro, vigia, trabalho manual, telefonista, auxiliar administrativo (evento22, quesito15).

7. Em que pese o comprovado quadro de incapacidade (parcial e definitiva), o
INSS alega que o autor teria perdido a qualidade de segurado na DII fixada pelo perito
judicial (12/2016). Aduz que o autor não teria direito a prorrogação do período de graça,
considerando que após o período contributivo de 120 contribuições sem perda da qualidade
de segurado, houve perda da qualidade de segurado após 1999, quando ficou sem contribuir.
Da análise do extrato do CNIS (evento34, OUT21) e da CTPS do autor (evento50, OUT27)
verifico a existência de extenso período de recolhimentos previdenciários como empregado,
mais precisamente entre 01/04/1976 e 01/06/1998, que totalizam 196 contribuições, conforme
apurado na sentença. Infere-se, portanto, que a parte autora realizou mais de 120
contribuições previdenciárias ininterruptas sem perda da qualidade de segurado,
adquirindo para si o direito subjetivo de ter o seu período de graça ampliado em doze
meses, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei de Benefícios.

8. O direito adquirido a tal ampliação foi recentemente reconhecido pela TNU,
na sessão de 17/08/2018, como pertencente ao patrimônio jurídico do segurado, motivo pelo
qual nem a superveniente perda da qualidade de segurado desaparecerá com o acréscimo de
período de graça do segurado. A ementa do julgado constou do Boletim nº 28 da TNU, a qual
transcrevo abaixo:

PEDILEF. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TURMA RECURSAL CONSIDEROU
QUE HAVENDO PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR, MESMO
SENDO RECUPERADA POSTERIORMENTE, NÃO HÁ QUE CONSIDERAR O PERÍODO
ININTERRUPTO 120 CONTRIBUIÇÕES, ANTERIOR ÀQUELA PERDA, PARA O EFEITO
DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. PERÍODO DE 120 CONTRIBUIÇÕES SEM
PERDA DA QUALIDADE INCORPORA-SE AO PATRIMÔNIO DO (A) SEGURADO (A).
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. (Processo n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, Relator JUIZ
FEDERAL GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, julgado em 17/08/2018, por unanimidade).

9. A tese firmada pela TNU vem abonar os inúmeros julgados do C. Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, que há muito tempo havia esposado a orientação de que
“consoante a jurisprudência deste E. Tribunal, o direito previsto no art. 15, § 1º, da Lei nº
8.213/91, uma vez obtido por meio do recolhimento de 120 (cento e vinte) contribuições,
incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, o qual fará jus à extensão do período de
graça nele previsto, ainda que deixe de contribuir por determinado período de tempo” (TRF
3ª Região, TERCEIRA SEÇÃO, EI - EMBARGOS INFRINGENTES - 1813513 - 0006233-
96.2011.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado
em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 06/04/2018).

10. Com efeito, aplicando-se à parte autora a prorrogação de doze meses
prevista no § 1º do art. 15 da Lei de Benefícios, é indene de dúvida que, na DII (12/2016),
ainda não havia perdido a qualidade de segurado. Afinal, tendo a última contribuição ocorrido
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em 01/12/2014 (evento34, OUT21), a perda da qualidade de segurado somente ocorreria em
16/02/2017. Assim, considero mantida a qualidade de segurado.

11. Não obstante o laudo pericial ter reconhecido a incapacidade parcial e
definitiva do autor, analisando as suas condições pessoais, verifico que as possibilidades de
retorno ao trabalho são muito nefastas.  Nesse ponto, verifico que o autor nasceu em
12/07/1957 (evento1, OUT2), contando hoje com 62 anos de idade e possui ensino
fundamental incompleto. Com efeito, entendo que a gravidade da doença do autor, o tipo de
atividade habitual exercida de natureza braçal e a baixa escolaridade são determinantes para
efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim,
reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

12. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela autarquia e voto por
negar provimento. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de custas. Condeno o
INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das
prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, e do
enunciado n. 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000320309v3 e do código CRC 03827036.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000336-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: IDALINA NIELSEN DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

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

RELATÓRIO

1. IDALINA NIELSEN DOS SANTOS interpõe recurso inominado (evento48)
contra sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido para condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, em
19/1/2017, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 16/5/2018 (exame
pericial).

2. Em suas razões, a autora aduz que não merece prevalecer a r. sentença quanto
ao marco inicial da concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que sua incapacidade
já existia antes da entrada do requerimento administrativo, tendo a perícia atestado a
incapacidade a partir de 13/01/2015. Nesses termos, requer a reforma da r. sentença para
condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde a DER em
19/01/2017.

3. O INSS apresentou contrarrazões no evento 51.

4. É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. No presente recurso a questão controversa cinge-se à data do início do
benefício de aposentadoria por invalidez. O magistrado julgou parcialmente procedente o
pedido da autora e concedeu o benefício de auxílio doença desde o requerimento
administrativo e converteu em aposentadoria por invalidez com DIB na data do exame
pericial, conforme abaixo transcrito:

“O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou gonartrose bilateral,
apresentando maior intensidade de manifestações clínicas em joelho esquerdo (quesito 4,
evento 16). Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
auxiliar de serviços gerais (quesitos 6-7). Atestou dificuldades para deambular longas
distâncias ou longos períodos, para carregar peso, para ficar de pé por longos períodos e
para subir escadas (quesito 8). Considerou viável a reabilitação profissional em atividades
administrativas, em que fique sentada a maior parte do tempo, como atividades de escritório,
portaria e afins (quesito 15).
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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”.

Em se tratando de trabalhadora nascida em 17/10/1960, com 58 anos de idade, apesar do
grau de escolaridade de ensino médio completo (quesito 1, evento 16), é improvável que
consiga recolocação no médico (sic) do trabalho. O fator etário constitui notório obstáculo
para qualquer pessoa ser absorvida no mercado de trabalho, ainda mais agravado para uma
pessoa sem experiência profissional na área em que pretende buscar trabalho.

Descarto, na prática, a viabilidade da reabilitação profissional e reconheço o direito à
aposentadoria por invalidez. 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O perito examinou a autora em 16/5/2018 e estimou o início da incapacidade para o trabalho
há três anos, com base no laudo médico datado de 13/1/2015. Nessa data, a autora estava
vinculada à Previdência Social na qualidade de segurada empregada (evento 22).

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/617.232.125-4 desde o requerimento
administrativo, em 19/1/2017, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o
exame pericial, em 16/5/2018.”

7. Em que pese o laudo pericial ter fixado a incapacidade em 13/01/2015, ou
seja, em momento anterior a DER, verifico que o expert constatou que a incapacidade era
parcial e definitiva e considerou viável a reabilitação. Assim, o magistrado tão somente
concedeu a aposentadoria por invalidez com base na avaliação das questões pessoais da
autora realizada na sentença. Dessa forma, a data de início do benefício de aposentadoria por
invalidez deveria ser, em verdade, a data da prolação da sentença. Contudo, mantenho a DIB
na data do exame pericial em 16/05/2018, por força do princípio que veda a reformatio in
pejus, considerando que não houve recurso por parte da autarquia.

8. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e voto por negar provimento.
Mantida a sentença. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da
gratuidade de justiça deferida (evento5), nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000268079v4 e do código CRC 6741a0bb.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 0035984-58.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ALCEMO KREITLOW (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)

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

RELATÓRIO

1. ALCEMO KREITLOW interpõe recurso inominado (evento59) contra
sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido para condenar o INSS a conceder o
benefício previdenciário de auxílio-doença a partir de 02/09/2016, devendo este ser mantido
até a reabilitação profissional do autor ou concessão de aposentadoria por invalidez em sede
administrativa (evento52). Em suas razões o autor afirma que se encontra total e
permanentemente incapaz. Alega, ainda, que em razão de sua condição de saúde não possui
condições de disputar no mercado de trabalho. Nesses termos, requer a reforma da r. sentença
para conceder ao recorrente o benefício de aposentadoria por invalidez.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer seja negado provimento ao
recurso (evento65).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

5. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em ortopedia e traumatologia, nomeado perito, devidamente qualificado para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que o autor é portador
Artrose da coluna lombar com compressões radiculares (evento37, quesito3). Afirmou que o
avaliado não está apto a exercer sua atividade habitual de soldador, que não pode realizar
atividade com esforço, não pode pegar peso ou ficar em posturas com sobrecarga lombar
(evento37, quesitos 6, 7 e 8). Quanto à data de início da incapacidade, afirmou que já existia
em novembro de 2014 (evento37, quesito10). Concluiu que a incapacidade é parcial e
definitiva (evento37, quesito12) e que o autor pode ser reabilitado para outra função sem
esforço (evento37, quesito15).
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7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade da doença que acomete o demandante, existe a possibilidade de o autor ser
reabilitado e exercer outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou comprovada
a presença de incapacidade total e definitiva do segurado sem a possibilidade de
reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais do autor, verifico que
o mesmo possui o ensino fundamental completo, já exerceu diversas atividades como
vigilante, pedreiro, mecânico e soldador (evento37, fl.02) e conta hoje com 54 anos
(evento1, out2), idade em que é plenamente possível ter vida laboral ativa. Portanto, a
reabilitação não pode ser descartada.

8. Em conclusão, considero que não se pode atribuir de modo peremptório
a pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do
quadro clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.

9. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

10. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e voto por negar
provimento. Mantida a sentença que concede o benefício de auxílio-doença desde
02/09/2016 (DER) até realização da reabilitação profissional do autor ou concessão de
aposentadoria por invalidez em sede administrativa. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o
qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça aqui deferida, nos termos do art. 98, § 3º,
do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000312422v3 e do código CRC a99f41a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0015796-10.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ERNANDI FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA MARGARIDA MELO MAGNAGO (OAB ES008471)

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

RELATÓRIO

1. ERNANDI FERREIRA DA SILVA interpõe recurso inominado (evento44)
contra sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido para condenar o INSS a
restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença a partir de 22/02/2017, devendo ser
mantido até a reabilitação profissional (evento34). Em suas razões o autor afirma que se
encontra total e permanentemente incapaz. Alega, ainda, que em razão de sua condição de
saúde não possui condições de disputar no mercado de trabalho. Nesses termos, requer a
reforma da r. sentença para conceder ao recorrente o benefício de aposentadoria por invalidez.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer seja negado provimento ao
recurso (evento50).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

5. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em ortopedia e traumatologia, nomeado perito, devidamente qualificado para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que o autor é portador de
artrose dos dois joelhos (evento16, quesito3). Afirmou que o avaliado não está apto a
exercer sua atividade habitual de mecânico montador, que sua atividade exige esforço sobre
os joelhos não sendo capaz de realizá-la (evento16, quesitos 6 e 7). Concluiu que a
incapacidade é parcial e definitiva (evento16, quesito12) e que o autor pode ser reabilitado
para outra função sem esforço (evento16, quesito15).
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7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade da doença que acomete o demandante, existe a possibilidade de o autor ser
reabilitado e exercer outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou comprovada
a presença de incapacidade total e definitiva do segurado sem a possibilidade de
reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais do autor, verifico que
o mesmo conta hoje com 49 anos (evento1, out2), idade em que é plenamente possível ter
vida laboral ativa. Portanto, a reabilitação não pode ser descartada.

8. Em conclusão, considero que não se pode atribuir de modo peremptório
a pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do
quadro clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.

9. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

10. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso. Mantida a
sentença que concede o benefício de auxílio-doença desde 22/02/2017 até realização da
reabilitação profissional do autor. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça aqui deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000342788v2 e do código CRC 44390ea5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0017606-07.2016.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LURDES CHIABAI CHILIMBERGUI (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual LOURDES CHIABAI CHILIMBERGUI
requer a condenação do INSS a lhe conceder o benefício de auxílio doença, bem como sua
conversão em aposentadoria por invalidez. O MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES
proferiu sentença (evento34) que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o
INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a cessação indevida em 04/05/2016,
convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da realização da perícia judicial em
17/04/2017. A autora apresentou embargos de declaração (evento44), os quais tiveram
provimento negado (evento57).

2. A autora interpõe recurso inominado (evento59), no qual aduz que a sentença
merece ser reformada para fins de fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por
invalidez na data seguinte a cessação do auxílio-doença percebido (04/05/2016). Nesses
termos, requer a reforma da r. sentença para condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença em 04/05/2016.

3. O INSS apresentou contrarrazões no evento 69.

4. A autarquia interpõe recurso inominado (evento63), no qual requer a reforma
do julgado para 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.

5. A parte autora ofereceu contrarrazões no evento 71.

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO

8. No tocante ao recurso apresentado pela autarquia, se faz necessário
esclarecer as limitações do julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o
Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada
naquelas ações guardava referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios,
não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 79



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 299/707

0017606-07.2016.4.02.5006 500000318598 .V6 JES10878© JES7044

9. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

10. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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 ii) 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. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

12. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

13. Em seguida, passo a tecer as seguintes considerações quanto ao recurso da
autora. A questão controversa cinge-se à data do início do benefício de aposentadoria por
invalidez. O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido autoral e concedeu o
benefício de auxílio-doença desde a cessação indevida, convertendo em aposentadoria por
invalidez com DIB na data do exame pericial, conforme abaixo transcrito:

“Pois bem. O laudo pericial anexado ao processo (fls. 195/201) aponta no sentido de que a
Autora possui artrose cervical e síndrome do túnel do carpo esquerdo, sendo doença de
origem degenerativa, existente há mais de 05 (cinco) anos. Informa que a Autora encontrava-
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se em bom estado geral, estando lúcida e orientada, apresentando déficit nos 2º e 3° dedos da
mão esquerda, com cicatriz cirúrgica de túnel do carpo e com dor a palpação local, com dor
leve à mobilização cervical, teste de Spurling discretamente positivo à esquerda. O expert
aponta pela ocorrência de incapacidade laboral parcial definitiva, contanto que a segurada se
submeta ao procedimento cirúrgico, com 02 (dois) a 03 (três) meses para recuperação.

A partir do relato do perito, é possível concluir que as limitações ortopédicas da demandante
só poderiam ser revertidas por procedimento cirúrgico, o que indica o caráter permanente das
limitações apontadas.

Ocorre que tal tratamento é de natureza facultativa, nos termos do artigo 101 da Lei 8.213/91,
não podendo ser a pessoa obrigada a se sujeitar a procedimento que envolve um grau de risco
considerável e possibilidade de sequelas definitivas. Confira-se o aludido dispositivo:

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.

Neste sentido, uma vez constatada que a afecção que está a incapacitar a demandante
depende de cirurgia para solução, deve ser-lhe concedido o benefício de Aposentadoria por
Invalidez, pois, fazer de modo contrário, diga-se, conceder apenas o benefício temporário do
auxílio-doença, seria o mesmo que compelir a beneficiária, ainda que indiretamente, a
submeter-se a este tipo de tratamento que, por lei, é facultativo.

Neste ponto, importante esclarecer que até o próprio INSS tem o dever de conceder o benefício
mais favorável à parte no momento da análise do pleito administrativo, o que consta inclusive
da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 45/ 2010.

Tanto é assim, que não existe o pedido administrativo de aposentadoria por invalidez, mas
apenas a opção no sistema da Autarquia do pedido de auxílio-doença, que poderá resultar em
aposentadoria por invalidez ao segurado se a incapacidade permanente for constatada na
perícia, conforme informado no site do Ministério da Previdência Social.

Assim, nos termos da fundamentação supra, considero a Autora definitiva e totalmente
incapaz, devendo ser-lhe concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez desde a data
do laudo pericial.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com base no art. 487, I do NCPC, e
condeno o Réu a:

a) RESTABELECER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-autora desde a data
da indevida cessação do benefício (04/05/2016, fl. 45), CONVERTENDO-O em Aposentadoria
por Invalidez, a contar da realização da perícia judicial, em 17/04/2017 (fls. 195/201). ”

14. Em conclusão, o magistrado entendeu pelo restabelecimento do auxílio-
doença, a partir da DCB, considerando que foi constatada a incapacidade parcial e
temporária pelo perito desde maio de 2015 (evento25, quesitos 7, 10 e 11) e, portanto,
indevida a cessação do benefício. De outro modo, o magistrado decidiu-se pela conversão do
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benefício em Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da perícia judicial, quando foi
atestado pelo Perito Judicial que a recuperação da autora só será possível com a realização de
procedimento cirúrgico. 

15. Dessa forma, a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez
deve ser mantida na data da perícia, porque apesar de a incapacidade que a acomete a autora
ser temporária, o magistrado avaliou que a necessidade de intervenção cirúrgica aduz
incapacidade definitiva, sob a fundamentação de que "fazer de modo contrário, diga-se,
conceder apenas o benefício temporário do auxílio-doença, seria o mesmo que compelir a
beneficiária, ainda que indiretamente, a submeter-se a este tipo de tratamento que, por lei, é
facultativo". Neste ponto, ressalvo orientação desta Relatora em sentido contrário, por
entender que a necessidade de cirurgia não necessariamete aduz de plano incapacidade
definitiva e que a norma que desobriga o segurado de se submeter à intervenção cirúgica (art.
101, da Lei 8.213/91) apenas lhe garante o direito de continuar recebendo o benefício de
auxílio-doença. Todavia, como não houve impugnação específica do INSS quanto ao ponto,
mantenho a sentença que fixou a DIB na data do exame pericial em 17/04/2017, por força do
princípio que veda a reformatio in pejus.

16. Por fim, quanto ao pedido autoral de condenação da autarquia em litigância
de má-fé ao argumento de que o recurso interposto pelo INSS é meramente protelatório,
depreendo da fundamentação da peça recursal, que o recorrente se manifestou em relação aos
critérios de juros moratórios e correção monetária. Assim, não vislumbro má-fé na conduta da
autarquia, que legitimamente impugna, pela via recursal própria, matéria ainda em discussão
pela jurisprudência pátria. Não há conduta hábil a justificar a imposição da multa prevista no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Saliento que não há nos autos indício
de conduta temerária ou protelatória, capaz de representar ofensa ao disposto nos artigos 14 e
17 do Código de Processo Civil.

17. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por
negar provimento. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas. Honorários
advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas
até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da
súmula da jurisprudência do STJ. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da
gratuidade de justiça deferida no evento 4, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de
Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318598v6 e do código CRC 73d5ea34.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001958-40.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CRISPIM PEREIRA PORTO (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual CRISPIM PEREIRA PORTO requer a
condenação do INSS a lhe conceder o benefício de auxílio-doença e sua imediata conversão
em aposentadoria por invalidez desde a cessação indevida. O MM. Juiz da 3ª Vara Federal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
do autor para condenar o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez (NB 6240962108), desde a cessação indevida e a pagar a título de danos morais o
valor de R$ 10.000,00 (evento21). O INSS interpôs embargos de declaração (evento27), os
quais não foram providos (evento29).

2. O INSS interpõe recurso inominado (Evento35), no qual sustenta que o
benefício de aposentadoria por invalidez foi cessado pelo fato de a parte autora não ter
comparecido ao posto do INSS, mostrando-se indevido o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez desde a cessação e principalmente a indenização por dano moral. Pugna pelo
provimento do recurso para que seja revogada a condenação de restabelecer o benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora desde a cessação, bem como seja
revogada a tutela deferida e devolvidos os valores pagos. Requer ainda a reforma da
condenação em pagar a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante
da regularidade da cessação.

3. O autor apresentou contrarrazões, nas quais requer seja negado provimento ao
recurso (evento36).

4. É o relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

6. Primariamente observo que foi produzida prova pericial judicial. O laudo
pericial foi firmado por médico devidamente qualificado para examinar as patologias
alegadas pelo autor. Da leitura do laudo pericial (evento11), depreendo que o autor é portador
de F23.9 - Transtorno psicótico agudo e transitório não especificado; F63.8 - Outros
transtornos dos hábitos e dos impulsos (evento11, quesito 2). O perito concluiu que o autor
está incapacitado de forma total e permanente desde 1990 (evento11, quesitos 7 e 8).
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7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Dessa forma, considerando a conclusão
do laudo pericial e ainda o fato de o autor ter recebido benefício de incapacidade de
05/11/1990 a 30/04/2018 (VINTE E OITO ANOS), verifico que estão preenchidos os
requisitos para o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a cessação indevida
em 30/04/2018,conforme assentado na sentença,abaixo transcrita:

“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 transtorno psicótico agudo e transitório não especificado e outros transtornos dos
hábitos e dos impulsos. Afirma que a incapacidade do periciado se apresenta de forma total e
definitiva desde novembro de 1990.

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.

Do extrato do CNIS, tem-se que a autora gozou auxílio-doença entre 05/11/1990 e 17/07/1997,
restando comprovado o atendimento aos supracitados requisitos na data da incapacidade
fixada pelo Juízo.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento da
aposentadoria por invalidez.

Do dano moral

Nos termos da Constituição Federal, arts. 5º, V e X e 37, § 6º, ao Estado cabe indenizar o
particular dos prejuízos que seus agentes, no exercício de suas funções, independentemente da
existência de culpa ou dolo, causarem a terceiros, adotando, destarte, a teoria da
responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, sendo indiferente que o
serviço tenha funcionado de forma regular ou irregular.

A adoção da teoria implica em dizer que, para que a indenização seja devida, faz-se
necessária a observância dos seguintes requisitos: a) fato; b) nexo causal; c) resultado
danoso;

O dano moral pode ser definido como a violação aos direitos de personalidade. Assim, o mero
aborrecimento não é apto a caracterizar a existência de dano moral, devendo ser suportado
por todos que convivem em sociedade.

A simples negativa de benefício previdenciário não gera por si só a responsabilidade civil da
autarquia previdenciária, conforme se verifica da jurisprudência pacífica dos tribunais.

Ocorre que no caso de comprovação de efetivo erro, em especial se tratando de erro crasso, é
possível o reconhecimento da responsabilidade da autarquia previdenciária. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-
ACIDENTE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ÓBITO DE HOMÔNIMO DO
BENEFICIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. A irresignação do INSS se restringe, basicamente, ao
entendimento perfilhado pelo acórdão de origem de que a cessação indevida do benefício
previdenciário implicaria dano moral in re ipsa, apontando divergência jurisprudencial em
relação a precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em que se exigira a prova do
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dano moral para autorizar sua indenização. 2. Não obstante o posicionamento dissonante
entre os arestos colacionados pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de dispensar a prova do sofrimento psicológico em inúmeros situações, a
exemplo da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (AgRg no AREsp 331.184/RS,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/5/2014), da suspensão indevida
do fornecimento de água por débitos pretéritos (AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2014), do protesto indevido de título
(AgRg no AREsp 444.194/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 16/5/2014), da
recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura
financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada (AgRg no
AREsp 144.028/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/4/2014), entre outros. 3.
No caso concreto, o acórdão de origem traz situação em que o INSS suspendeu o auxílio-
doença em virtude da equivocada identificação do óbito de homônimo do autor. Nessas
circunstâncias, é presumível o sofrimento e a angústia de quem, de inopino, é privado da sua
fonte de subsistência mensal, e, no caso, o benefício previdenciário decorre de auxílio-
acidente. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 486376/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 14.08.2014)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO NO INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. NEXO CAUSAL E RESULTADO LESIVO RECONHECIDOS PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. 1. O
indeferimento de benefício previdenciário imotivado acarreta injusta privação de verba
alimentar, colocando em risco a subsistência do segurado, sobretudo em casos de pessoas de
baixa renda, como é o caso dos autos. 2. A compensação por danos morais foi feita, pelo juízo
sentenciante, com esteio em extensa e minuciosa análise dos elementos probatórios da dor e
das dificuldades pessoais que afligiu o agravado, que mesmo comprovando a gravidade da
moléstia que o acometia, teve seu benefício negado, sendo obrigado, por mais de quatro anos,
a sacrificar sua saúde e bem estar trabalhando no mercado informal como vendedor
ambulante, a despeito do câncer de laringe em estado avançado que apresentava. 3.
Constatado o nexo de causalidade entre o ato da Autarquia e o resultado lesivo suportado pelo
segurado, é devida a reparação dos danos morais. 4. Agravo Regimental do INSS desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 193163/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe
08.05.2014)

No caso, verifico a presença de todos os requisitos para a responsabilização do INSS.

Com efeito, o autor gozou benefício previdenciário de maneira ininterrupta por quase 30
anos, desde 1990.

Somente essa constatação já é suficiente para servir de indício de que a situação de saúde da
parte autora é delicada, afinal foram quase 30 anos de perícias pelos servidores do INSS
com a constatação de incapacidade.

 Como se não bastasse, o laudo juntado pelo INSS (Evento 9, RSC2, fl. 3), demonstra que o
autor levou ao conhecimento do INSS laudos médicos que indicavam a presença da doença
e o longuíssimo tratamento sem melhora.

Tais documentos simplesmente foram ignorados pelo perito do INSS, assim como toda a
história clínica de quase 30 anos de benefício.

Diante do exposto é possível reconhecer o ato ilícito do INSS na cessação do benefício
previdenciário. Por se tratar de verba alimentar, ocorre dano moral in re ipsa, conforme
julgado acima.
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A conduta do INSS é agravada pelo fato de o autor estar afastado do labor há muito tempo,
assim como pela idade do autor no momento da cessação.

Apesar de considerar que o valor do dano moral deveria ser arbitrado em patamar próximo
ao de 30 mil reais, fixo o valor da indenização em 10 mil em virtude do que foi requerido na
inicial.

Dispositivo

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:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora (NB
6240962108), desde a cessação indevida, com DIP na presente data.

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição qüinqüenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Pagar, a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados
com incidência de juros de juros aplicados à caderneta de poupança desde a cessação
indevida (30/04/2018) e com correção monetária calculada pelo IPCA a partir de hoje.”

8. Quanto à alegação recursal de que não houve ato ilícito na cessação da
aposentadoria por invalidez a ensejar a indenização por dano moral, posto que o benefício
teris sido cessado pelo fato de a parte autora não ter comparecido ao posto do INSS para
realização de perícia médica, entendo não assistir razão à autarquia. Explico. Em que pese o
fato de de constar na tela do sistema Plenus constante nos autos que a cessação do benefício,
ocorrida em 30/04/2018, tenha sido motivada por "não comparecimento à convoc.posto"
(vide tela Plenus-evento1, out2, fl.8), verifica-se que o segurado, logo depois, ingressa com
novo requerimento administrativo em 25/07/2018 (NB 624.096.210-8), comparecendo à
perícia administrativa no dia 10/08/2018, sendo o benefício foi indeferido por não ter sido
constatada incapacidade por perícia médica, conforme demonstra o laudo SABI (Evento
9 - rsc2 - fl. 03).  É o que consta, também, na carta enviada pelo INSS que comunicou ao
autor a decisão de indeferimento do benefício requerido em 25/07/2018 (vide evento1, out2,
fl. 06). Assim, na verdade, o benefício, ao final, foi negado por não ter sido constatada a
incapacidade do autor (e não, pela simples ausência do autor à convocação à perícia).

9. Em geral, essa relatora entende que o "simples indeferimento do benefício
pelo INSS não é apto a gerar indenização por dano moral", todavia as peculiaridades do caso
concreto levam a solução do caso para o sentido oposto, sendo devida a indenização por
dano moral considerando a flagrante ilegalidade no ato de cessação/indeferimento do
benefício pelos seguintes motivos:  os longos anos de afastamento do mercado de trabalho
(quase TRINTA ANOS) recebendo aposentadoria por invalidez concedida regularmente pela
autarquia, o fato de o segurado ser trabalhador rural já com 54 anos, ser acometido de
patologia mental grave atestada por laudo particular e pelo perito judicial deste processo,
além de ser portador do vírus HIV (estigmatização).  

10. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
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com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

11. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da
sentença, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, e do enunciado n. 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000305006v9 e do código CRC bc909ecb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0037053-09.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILESIO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: HENRIQUE SOARES MACEDO (OAB ES004925)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento53) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento47), que julgou
parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o INSS a conceder o benefício
previdenciário de auxílio doença, com DIB em 12/12/2015 (cessação do NB 612.040.407-8-
Evento 1, OUT2, fls. 04) até o prazo de 04 meses contados de sua efetiva implantação. A
autarquia sustenta que a incapacidade atestada na perícia judicial teve base em diagnóstico
diverso daquele que serviu como fundamento para a concessão do NB 612.040.407-8. Aduz
que o perito não fixou a data de início da incapacidade, o que significa que não havia
comprovação de incapacidade desde 2015 que justificasse o restabelecimento do benefício
cessado em 12/12/2015. Requer a reforma da Sentença no sentido de que a DIB seja fixada na
data da citação, na forma da súmula 576 do STJ ou na data da realização da perícia judicial.

2. SILESIO PEREIRA não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente
intimado (evento55).

3. É o relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Para a concessão dos benefícios por incapacidade a Lei nº 8.213/91 exige o
cumprimento simultâneo de três requisitos: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à data de início da
incapacidade. Inicialmente, observo que o perito judicial afirmou que o autor é portador de
transtorno delirante orgânico-F06.2 (tipo esquizofrênico) (evento13, quesito2), acarretando
incapacidade temporária (evento13, quesito11). Concluiu não ser possível precisar uma data
de início da incapacidade e estimou tempo de tratamento de 4 meses (evento13, quesitos 13 e
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15). Em resposta ao quesito complementar o perito afirmou que possivelmente à época da
cessação administrativa do benefício (12/12/2015) o estado incapacitante já existia
(evento38).

7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Em que pese a alegação da autarquia
de que a incapacidade atestada nos presentes autos tem por base diagnostico diverso daquele
que serviu como fundamento para a concessão do NB 612.040.407-8 de 10/09/2015 a
12/12/2015 (amputação do 5º artelho esquerdo), entendo que apesar do fundamento para
concessão ter sido diverso, não significa dizer que não existia a incapacidade atestada pelo
perito judicial, de modo que o ato de cessação foi ilegítmo. O expert, em resposta ao quesito
complementar do autor (evento38), foi claro ao afirmar que possivelmente o estado
incapacitante já existia na cessação administrativa do benefício. Ademais, da análise dos
laudos SABI (evento24), verifico que em perícia realizada em 24/07/2008 o autor apresentou
laudo médico de 26/06/2008 atestando ser portador de CID F20 (esquizofrenia), entretanto foi
considerado capaz pela autarquia. 

8. Nesses termos, alinho-me as conclusões do laudo pericial e do magistrado
sentenciante no sentido de que o estado incapacitante já existia na cessação administrativa
do benefício e mantenho a concessão do auxílio-doença desde a cessação em 12/12/2015 até o
prazo de 04 meses contados de sua efetiva implantação. Sentença mantida.

9. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da
sentença, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, e do enunciado n. 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000308363v5 e do código CRC fd95face.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001300-16.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCELO JOSE DE SOUZA FREIRE (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELLE THIARLA FERREIRA (OAB ES017019)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento41) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o
pedido da parte autora para condená-lo a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez
cessado em 26/02/2018 (DIB - evento35).

2. O recorrente alega que o laudo pericial não constatou a incapacidade total e
definitiva do autor, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. Requer seja
dado provimento ao presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedentes.

3. MARCELO JOSE DE SOUZA FREIRE ofereceu contrarrazões, nas quais
pugna pela manutenção da sentença (evento46).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em cirurgia geral, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que o autor foi portador de
insuficiência renal crônica e realizou transplante renal (CID Z94.0). No momento apresenta
perda de força muscular nos membros superiores e dor em região lombar. Em relação aos
rins apresentou melhora, mas apresenta Espondilodiscoartrose em região lombar (CID M54)
(evento23, quesitos3 e 4). Concluiu que o periciado se encontra incapaz de forma parcial e
temporária desde 22/09/2009 (evento23, quesitos12 e 14).

7. Não obstante o laudo pericial ter reconhecido a incapacidade parcial e
temporária do autor, analisando as suas condições pessoais, verifico que as possibilidades de
retorno ao trabalho são muito nefastas. Nesse ponto, verifico que o autor nasceu em
16/08/1967 (evento1, anexo2, fl.03) e conta hoje com 52 anos, contudo, recebe benefício de
auxílio-doença decorrente da mesma patologia de 23/09/2009 a 26/02/2018, ou seja,
durante quase 9 (nove) anos está afastado do trabalho. Com efeito, entendo que a
gravidade da doença do autor, bem como o grande lapso temporal que o segurado ficou
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afastado de suas atividades laborais são determinantes para efeito de definir a impossibilidade
de seu reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

8. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

9. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e voto por negar provimento.
Sem condenação do INSS em custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55
da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000304525v3 e do código CRC 8ff6778f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000305-06.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento42) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento36), que julgou
parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de auxílio-doença NB
620.052.147-0 desde a DER (06.09.2017), mantendo-o ativo até que o autor seja
regularmente submetido à programa de reabilitação profissional.  A autarquia questiona
apenas o índice de correção monetária aplicado e aduz a possibilidade de desistência do
recurso, se a parte recorrida concordar com a aplicação da Lei nº 11.960/09, como definição
dos critérios de correção monetária (TR) e juros (0,5% ao mês) nos montantes atrasados até
20/09/2017, data do julgamento do RE 870.947, ou, subsidiariamente, até março/2015.

2. A parte autora apresentou contrarrazões, nas quais requer a manutenção da
sentença (evento46).

3. ROBSON CORDEIRO CALIXTO interpõe recurso inominado (evento47),
no qual sustenta que suas doenças o incapacitam de forma definitiva. Requer a concessão de
aposentadoria por invalidez.

4. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
(evento50).  

5. É o relatório.

6. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos e passo à análise de mérito.

VOTO

7. Quanto à sistemática de correção monetária, necessário esclarecer as
limitações do julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o Ministro Luiz
Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada naquelas ações
guardavam referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios, não sendo
aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

8. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
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1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

9. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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 ii) 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.

10. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

12. Em seguida, passo a tecer as seguintes considerações quanto ao recurso do
autor. Da análise do laudo pericial (evento16), verifica-se que o demandante apresenta pós-
operatório de Hérnia discal (laminectomia) em 27/04/2015 (evento16, quesito3). O expert
usou como subsídios para o laudo exame clínico, laudos e exames de imagem Laudos: Dr.
Rogério Santório (03/08/2017) TC lombar (25/07/2017) (evento16, quesito5). Conclui que há
incapacidade definitiva para o labor habitual de mecânico de suspensão pesada, podendo
ser reabilitado para atividades como porteiro, caixa, vigilante, e demais atividades que não
exijam sobrecarga da coluna (evento16, quesitos 6, 12, 13 e 16).

13. No que tange aos laudos particulares carreados, entendo que foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
dos referidos documentos. Contudo, no tocante às documentações médicas particulares, em
que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os
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laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo).
Em relação ao novo laudo apresentado no evento 58, deixo de aprecia-lo. Nesse sentido, insta
mencionar o teor do enunciado nº. 84 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro: “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 afecção ou de outra”.

14. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes.

15. Dessa forma, concluo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade das doenças que acometem o demandante, existe a possibilidade de o autor exercer
outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou comprovada a presença de
incapacidade total e definitiva do segurado sem a possibilidade de reabilitação, pressupostos
intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.
Ademais, ao analisar as condições pessoais do recorrente, verifico que ele nasceu em
27/12/1977 (evento1, CPF5) e conta hoje com 41 anos, idade em que é plenamente possível
ter vida laboral ativa e possui ensino fundamental incompleto (evento16). Portanto, a
reabilitação não pode ser descartada. Assevero que o próprio manual técnico de
procedimentos da área de reabilitação profissional do INSS aponta o autor como “cliente”
potencial ao encaminhamento para reabilitação: a) escolaridade a partir do nível fundamental,
mesmo que incompleto; b) condições adequadas de aprendizagem; c) quadro clínico estável
que permita a inclusão no PRP (desde que constatado que não acarretará nenhum
agravamento da lesão/doença); (Redação dada pelo Despacho Decisório n°02 DIRSAT/INSS,
de 12/05/2016) d) experiências ou atividades profissionais já desenvolvidas, compatíveis com
o potencial laborativo.

16. Ademais, considero que não se pode atribuir de modo peremptório a pecha
da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de ser reabilitado. Portanto,
não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.

17. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

18. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por negar
provimento. Sem condenação do INSS em custas. Honorários advocatícios devidos pelo
INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do
STJ. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
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fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de
justiça deferida (evento3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000297229v3 e do código CRC 749f8213.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 0000137-39.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GIOVANI MANTOVANI (AUTOR)
ADVOGADO: SIMONE VIEIRA DE JESUS (OAB ES017919)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento86) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora, condenando o a conceder o benefício de auxílio-doença
no período de 29/9/2017 a 27/12/2017 (evento81).

2. O recorrente alega que no período em que foi constatada a incapacidade pelo
perito (29/9/2017 a 27/12/2017) não houve requerimento administrativo por parte do autor.
Aduz que, nos termos da súmula 576 do STJ, ausente requerimento administrativo no INSS, o
termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será
a data da citação válida e como a DCB é anterior à citação válida, a decisão merece ser
reformada. Requer seja dado provimento ao presente recurso para que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes.

3. GIOVANI MANTOVANI não ofereceu contrarrazões, apesar de devidamente
intimado (evento87).

4. É o Relatório.

VOTO

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

6. No presente recurso, a controvérsia cinge-se à data de início de benefício.
Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado médico especialista em
ortopedia, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas
pela parte autora. O perito apontou que o autor é portador de doença degenerativa discal
lombar sem compressão radicular (evento72, quesito2). O profissional quando perguntado se
o periciado teria aptidão laboral para exercer suas atividades habituais de carregador, afirmou
que sim, pois apresenta alterações degenerativas incipientes, sem compressão radicular ou
sinais de agudização (evento72, quesitos 6 e 7). Contudo, concluiu com base em exame de
tomografia que houve incapacidade temporária em 29/09/2017 e que durou até 90 dias
(evento72, quesitos 10, 11 e 12).
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7. Em que pese a conclusão do laudo pericial no sentido de que só foi
constatada doença incapacitante a partir de 29/09/2017, verifico com base nos documentos
juntados aos autos que o autor já estava incapacitado desde a cessação indevida do benefício
de auxílio doença em 13/07/2017. O exame de tomografia em que se baseou o perito judicial
para fixar a data de início da incapacidade foi realizado em 29/09/2017, ou seja, apenas dois
meses após a cessação do benefício concedido ao autor pela mesma doença incapacitante.
No presente exame consta abaulamento discal focal em L4-L5 (evento72, quesito5), assim
como consta na ressonância magnética realizada no dia 28/07/2017 - abaulamento dos discos
intervertebrais de L3-L4 a L5-S1 (evento23). Ou seja, observo que a incapacidade constatada
pelo perito no período de 29/9/2017 a 27/12/2017 decorre do mesmo quadro patológico que
justificou a concessão do benefício cancelado em 13/07/2017 (CNIS, evento47), o que
acarreta uma presunção que a patologia persiste desde tal marco, ainda mais considerando
que se passaram apenas dois meses.

8. Em conclusão, verifica-se que o perito nomeado pelo juízo de origem não
fundamentou seu laudo de forma suficiente, em face dos demais elementos de prova
constantes dos autos, em especial diante dos laudos particulares e exames que atestam a
existência da mesma patologia que deu causa a concessão do benefício cessado em
13/07/2017. O juiz não está adstrito ao laudo pericial judicial, podendo formar sua
convicção a partir dos demais elementos constantes dos autos, principalmente, quando
ocorre situação não analisada pelo perito.

9. Dessa forma, seria o caso de fixar a DIB do auxílio-doença na data da
cessação indevida em 13/07/2017. Contudo, não houve recurso da parte autora, havendo
preclusão da questão, não podendo este juízo prejudicar a situação do único recorrente em
respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus. Nesse sentido, mantenho a sentença
pelos próprios fundamentos.

10. Pelo exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000301077v4 e do código CRC 86c8702f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5006755-28.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE MARCOS NUNES DA ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES (OAB ES016602)

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

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado (Evento 7) contra sentença
(Evento 4) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada verificada em relação
ao feito de n. 5007978-50.2018.4.02.5001. A recorrente alega, em síntese, que não foi
observado pelo perito do INSS a existência de laudo médico datado de 12/11/2013, que
comprova a incapacidade do autor desde então, de modo que não haveria que se falar em
perda da qualidade de segurado. De outro lado, afirma que o recorrente vem contribuindo
desde 01/06/2017, de modo que atualmente se encontra com qualidade de segurado e que
restou demonstrado nos autos que a incapadiade decorreu de agravamento da doença, não
havendo que se falar em preexistência da incapacidade no reingresso ao RGPS.  

02. O INSS apresentou suas contrarrazões no Evento 10.

VOTO

03. O recurso interposto contra a sentença terminativa, a princípio, não deve ser
conhecido, porque, ressalvada a hipótese do art. 4º, da Lei nº 10.259/01, a sua admissibilidade
é restrita às sentenças que resolverem o mérito da causa, de acordo com o art. 5º, do mesmo
diploma legal. O artigo 19, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região, dispõe
que “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial
Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”. De igual
modo, o enunciado nº 18, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
preconiza que: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado
Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento
acarretar negativa de jurisdição”.

04. No caso em comento, entendo inexistir negativa de jurisdição. Explico.
Da análise do feito de n. 5007978-50.2018.4.02.5001 verifico que a parte autora requereu a
concessão do benefício de incapacidade a contar da data do requerimento - 10/04/2018.  Na
ocasião, o indeferimento administrativo havia sido em razão da perda da qualidade de
segurado. O autor apresentava, em sua inicial, como causa de pedir, exatamente a existência
de laudo médico, datado de 12/11/2013, supostamente hábil a comprovar a incapacidade
antes do termo final do período de graça (15/08/2014). A sentença proferida naquele feito,
porém, asseverou que: "De tudo acima que foi exposto, o autor diagnosticado com diabetes e
mácula em um de seus olhos, parou de contribuir em 2012 e continuou a trabalhar. Logo, a
enfermidade, embora existente não era incapacitante, o que demandava o pagamento das
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contribuições previdenciárias, pois, conforme relato só parou de trabalhar em 2017". O feito
foi julgado improcedente (Evento 15 daqueles autos), sendo a sentença confirmada pela
Turma Recursal (Evento 35) e transitado em julgado em 30/03/2019.

05. De outra ponta, na presente demanda, o autor formulou o mesmo pedido -
concessão do benefício de incapacidade a contar da DER em 10/04/2018 - e trouxe mesma
causa de pedir - existência de documento datado de 2013 que atestaria sua incapacidade em
período anterior ao término do período de graça. O autor pretende inovar na causa de pedir,
no intento de desviar do quanto apreciado no primeiro feito, porém cria uma contradição
insustentável. Isso porque, na sequência afirma que o autor voltou a recolher contribuições a
partir de Junho de 2017 e que a incapacidade somente surge posteriormente, tratando-se, em
verdade, de agravamento da doença. Ora, não é possível ao autor defender estar incapaz
desde 2013 em um feito e, logo depois em outro processo, afirmar que a incapacidade
somente surge depois de Junho de 2017. 

06. Aliás tal argumento é inclusive incompatível com o quanto já apurado no
primeiro feito. Conforme consta em CNIS (Evento 1 - CNIS4), o último vínculo do autor
encerrou-se em 30/06/2012, sendo que não verteu mais contribuições à previdencia social, só
retornando ao sistema em 01/06/2017 (contibuinte individual período de 01/06/2017 a
31/05/2018), quando a incapacidade já estava instalada. Vale destacar que naquela
ocasião restou comprovado, via SABI, conforme transcrito na Sentença, que o autor: Refere
diabetes em tratamento ha 10 anos , nega uso de insulina , refere em 2017 inicio de deficit
visual importante desde marco /2017 em acompanhamento no hospital Evangelico, refere que
nao consegue trabalhar desde marco de 2017 pois nao consegue dirigir. 

07. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

08. Pelo exposto VOTO POR NEGAR SEGUIMENTO ao recurso com fulcro
nos artigos 932, III, do Novo Código de Processo Civil e 2º, §2º, da Resolução CJF 2015/347,
de 2 de junho de 2015. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso, na forma do art.
98, §3º, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida no
Evento 4. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000320462v9 e do código CRC bebdffdc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5010718-78.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JADIR ANTONIO FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RAYANE CASTELAN RAMOS DE OLIVEIRA (OAB ES020682)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos do autor, ao condenar o INSS a averbar como especiais períodos de labor de
05/04/1989 a 19/11/1992, 02/07/1993 a 28/04/1995 e 15/04/1997 a 31/08/2016 (Vigilante),
bem como conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuiçao ao autor na
DER 31/08/2016. Aduz o INSS que a sentença de mérito merece reforma, uma vez que, é
imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo até
28/04/1995, o que não logrou o autor por meio de sua CTPS, e, após tal data, o exercício da
atividade de guarda/vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, DEIXOU de ser
previsto como apto a gerar a contagem em condições especiais, passando a ser considerado
somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, não há
nenhum item relativo a periculosidade, e, a interpretação dada pelo Judiciário quanto à
periculosidade após 05/03/1997, para fins de aposentadoria especial, fere a independência
entre os Poderes além de violar o Princípio do Custeio. Pugna pela reforma da sentença, para
que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

2. JAIR ANTONIO FERREIRA apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.

3. A sentença impugnada reconheceu como especiais os períodos em que o
autor exerceu a atividade de vigilante em empresas se segurança patrimonial, com presunção
uso de arma de fogo, com base em CTPS e em PPP. Os períodos especiais reconhecidos na
sentença são:

-05/04/1989 a 19/11/1992: Vigilante na empresa ESSEL Serviços de Segurança Ltda (CTPS -
Evento 21- PET—fl. 03 e- Evento 1- PPP7);

- 02/07/1993 a 28/04/1995: Vigia na empresa A Madeira Industria e Comercio Ltda (PPP
emitido pela empresa – Evento21 –PET8- fl.4/5);

- 15/04/1997 a 31/08/2016: Vigilante na empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda. (PPP
emitido em 30/07/2018, pela empresa – Evento1 –PPP12 – “disparo de arma de fogo,
intencional ou não”).
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4. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto
53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a
comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o
enquadramento como especial, por periculosidade da atividade.

5. O autor, para o período de 05/04/1989 a 19/11/1992, apresentou cópia de sua
CTPS, que registra o cargo de “vigilante”, em empresa de segurança e transporte de valores.
É o que basta ao enquadramento como especial até 05/03/1997.

6. Porém, entre 02/07/1993 a 28/04/1995, o PPP emitido por empresa comercial
“A Madeira”, não atesta o uso de arma de fogo durante a atividade de vigia pelo autor.
Além disso os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista técnico.
Vigilante é aquele profissional especializado, treinado para segurança de valores, e que tem
porte de arma. Já o vigia apenas toma conta do estabelecimento que se encontra fechado. As
funções desenvolvidas pelo vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo, não se
confundem com as do vigilante, como guarda especial que presta serviços de segurança com
atribuições específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza parapolicial. (TRT-3ª Reg.,
6ª T., RO-00329-2014-185-03-00-6, Rel. Juíza Convoc. Rosemary de Oliveira Pires, DEJT
14.07.2014). Logo, não é possível o enquadramento como especial de referido período,
sem a prova do uso de arma de fogo, o qual não pode ser presumido apenas com base na
CTPS (porque realizado em empresa não especializada em segurança patrimonial), e,
portanto, deve ser contado como tempo comum.

7. Após a vigência do Decreto 2.172/97, ainda é possível o reconhecimento da
periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por analogia a precedente
do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), reconheceu o
direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os dias atuais, por
periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer como
especial o tempo trabalhado na função de vigilante, porém, com prova do porte de arma de
fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso
de arma de fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida.

8. Destaco ainda recente decisão do STJ, na data de 24/05/2019, Pet 697, em
que a Corte expressamente ratificou que a “atividade de vigilante como especial, “com ou
sem o uso de arma de fogo”, “mesmo após 5.3.1997”, desde que devidamente comprovada a
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exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente”, o que se apura com a descrição das atividades atestada em formulário próprio.
Veja:

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 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.

9. Então, para os períodos posteriores a 05/03/1997, sob a vigência do Decreto
2.172/97, a prova da “periculosidade” da atividade de vigilante depende de formulários
emitidos com as formalidades legais, em especial, da descrição das atividades exercidas (STJ
- Pet 697), fornecidas pela empresa empregadora. E, segundo o entendimento da Corte é
baseado no fato de a atividade de vigilância envolver a responsabilidade coibir roubos e
proteger o patrimônio alheio como múnus da atividade, o que inequivocamente acarreta risco
acentuado de vida ao trabalhador, como ocorre na hipótese. Portanto, mantenho o
enquadramento como especial do período de 15/04/1997 a 31/08/2016, Vigilante na empresa
Visel Vigilância e Segurança Ltda. (Evento1 –PPP12 – “disparo de arma de fogo,
intencional ou não”.

10. Em que pese a exclusão do período de 02.07.1993 a 28/04/1995 como
especial (menos 08 meses 22 dias de tempo ficto), a manutenção dos demais períodos
reconhecidos em sentença como especiais (05/04/1989 a 19/11/1992- 1a 05m 12d ficto e de
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15/04/1997 a 31/08/2016 – 7a 09m ficto), é suficiente para o autor obter aposentadoria
por tempo de contribuição na DER (31/08/2016), pois conta com mais de 35 anos de tempo
especial (Evento 13): 28 a 05 m 07 (Ev.21- PET8-fl.9) + 09 a 02 m 12 d= 37 a 07 m 19 d.

11. Ressalvo que o julgado não ofende o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática
das normas regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais,
ou em ausência de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, ex vi dos art. 30, I, c/c art. 43, § 4º, da Lei nº 8.212/91 e art.
57, § 6º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de
trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98, que criou a
contribuição adicional.

12. Pelo exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
inominado do INSS, para excluir da contagem como especial apenas o período de
“02.07.1993 a 28/04/1995”, porém, mantenho a condenação do INSS na contagem como
especial dos períodos de 05/04/1989 a 19/11/199 e de 15/04/1997 a 31/08/2016 (Vigilante),
bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, nos termos
da sentença. Sem condenação do INSS em custas, ou em honorários advocatícios, ex vi do
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000291749v2 e do código CRC ebdc7886.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001073-17.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. JORGE RIBEIRO interpõe recurso inominado (Evento25), contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, que julgou parcialmente
procedentes seus pedidos, ao CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a
lhe conceder benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição integral
(espécie 42), na DER 16/03/2016, mediante reconhecimento de atividade especial nos
interregnos de 26/10/1992 a 04/12/1993, 01/03/1995 a 11/09/1996 e de 13/09/1996 a
31/07/2007 (vigilante). Postula, porém, sejam ainda reconhecidos como especiais os
períodos de 14/02/2009 a 03/03/2010, 18/06/2010 a 14/08/2011 e de 09/10/2012 a
20/02/2013, em que laborou como vigia, com risco de vida. O INSS apresentou
contrarrazões, pela denegação do recurso do autor (Evento 34).

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL também interpôs
recurso inominado (Evento 28). Alega que seu inconformismo diz respeito ao enquadramento
dos períodos de 01/03/1995 a 11/09/1996, em que não apresentado PPP pela empresa (não
podendo o PPP emitido por sindicato suprir tal ausência) e, de 13/09/1996 a 31/07/2007, é
período posterior ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, em que o exercício da atividade de
guarda/vigilante DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições
especiais, independentemente do uso de arma de fogo, passando a ser considerados somente
os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, NÃO HÁ NENHUM
ITEM RELATIVO A PERICULOSIDADE. Aduziu que não obstante a sentença tenha
enquadrado o período de 13/09/1996 a 31/07/2007, os PPP's apresentados e os contratos de
trabalho respectivos são referentes aos períodos de 13/09/1996 a 04/04/2005 e de 20/12/2005
a 07/02/2007. Pugna seja reformada a r. Sentença, decretando a IMPROCEDÊNCIA in totum
dos pedidos consignados na Petição Inicial, com a restituição de valores recebidos pelo
segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do
STJ no REsp 1.384.418/SC. Não sendo esse o entendimento, requer seja corrigido o período
de enquadramento de 13/09/1996 a 31/07/2007 para os períodos de 13/09/1996 a 04/042005 e
de 20/12/2005 a 07/02/2007. Contrarrazões do autor (Evento 33), pela manutenção da
sentença.

3.         Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo
à análise dos mesmos.

VOTO
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4. RECURSO DO INSS. A sentença reconheceu o direito ao enquadramento
como especial dos períodos de 01/03/1995 a 11/09/1996 e de 3/09/1996 a 31/07/2007, visto
que o labor era exercido com presunção/uso de arma de fogo. Os documentos apresentados
pelo autor para demonstrar a periculosidade da atividade foram:

-01/03/1995 a 11/09/1996: CTPS (Evento 1- PROCADM16- fl. 03), que registra o cargo de
Vigilante na empresa SEG- Serviços de Segurança e Transporte de Valores S/A. Declaração
fornecida pelo Sindicato dos Vigilantes, no qual é informado que no período o trabalho era
desempenhado com o porte de armas de fogo de diversos calibres (Ev.1- PROCADM26—
fl.03);

-13/09/1996 a “31/07/2007”: CTPS e PPP, que contém anotação do cargo de Vigilante e
Vigilante Patrimonial, período de 13/09/96 a 04/04/2005, na empresa PROSEGUR,
“portando arma de fogo”(Evento1- PROCADM1- fl.3 e Evento 1- PROCADM26- fls. 7/9).
PPP emitido pela empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda, período de 20/12/2005 a
07/02/2007, que registra o cargo de Vigilante, “portando arma de fogo” (Evento 13- PPP2).

5. Pois bem. 4. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por
analogia à atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se
da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção
direta e a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc,
tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto
53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a
comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o
enquadramento como especial, por periculosidade da atividade.

6. Acresço que após a vigência do Decreto 2.172/97, ainda é possível o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até
os dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível
reconhecer como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, porém, com prova do
porte de arma de fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator
considerou que se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância
das exigências previstas na legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de
Vigilante, com o uso de arma de fogo, resta configurado o risco à integridade física e à
própria vida.

7. Então, para os períodos posteriores a 05/03/1997, sob a vigência do Decreto
2.172/97, a prova da “periculosidade” da atividade de vigilante depende de formulários
emitidos com as formalidades legais, em especial, da descrição das atividades exercidas (STJ
- Pet 697), fornecidas pela empresa empregadora.
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8. Na hipótese, para os períodos até 05/03/1997, o autor apresentou cópia de
sua CTPS, que registra o cargo de “vigilante”, em empresas de segurança e transporte de
valores. É o que basta ao enquadramento como especial até 05/03/1997. Por isso, é
irrelevante que o Sindicato da categoria tenha atestado o uso de arma de fogo. E, para os
períodos posteriores a 05/03/1997, o autor apresentou formulários PPP’s emitidos pela
empresas empregadoras, que atestam o uso de arma de fogo no desempenho das atividades.

9. Porém, reconheço que o enquadramento como especial dos períodos no cargo
de vigilante, não pode ser de forma ininterrupta na forma da sentença (13/06/1996 a
31/07/2007), pois conforme PPP’s os períodos de labor são de 13/09/1996 a 04/04/2005 e de
20/12/2005 a 07/02/2007. Apenas essa retificação deve ser feita na sentença neste ponto.

10. Ressalvo ainda que o julgado não ofende o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática
das normas regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais,
ou em ausência de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, ex vi dos art. 30, I, c/c art. 43, § 4º, da Lei nº 8.212/91 e art.
57, § 6º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de
trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98, que criou a
contribuição adicional.

11. RECURSO DO AUTOR. O autor postula sejam reconhecidos como
especiais, inclusive, os períodos de 14/02/2009 a 03/03/2010, 18/06/2010 a 14/08/2011 e de
09/10/2012 a 20/02/2013. Pata tanto, juntou a seguinte documentação:

-14/02/2009 a 03/03/2010: PPP que registra o cargo de Vigia na empresa Café Meridiano
Ind. E Com. Ltda, com as seguintes atividades laborais: “acender lâmpadas do pátio,
identificar e permitir o acesso a empresa, atender os telefonemas que possam ocorrer, fazer a
ronda externa na indústria e pátio da empresa” (Evento1- PROCADM27 – fl.4);

-18/06/2010 a 14/08/2011: PPP que registra o cargo de Porteiro na empresa Viação Serrana
Ltda, com as seguintes atividades laborais: “Zelar pela integridade física da organização e de
seus funcionários, controlar a entrada e saída dos veículos e das pessoas, de acordo com as
normas estabelecidas e dentro do padrão da qualidade especificado” (Evento1- PROCADM27
– fl.8);

-09/10/2012 a 20/02/2013: PPP que registra o cargo de Porteiro na Empresa Distribuidora
Caite De Bebidas Ltda, com as seguintes atividades laborais: “Zelar pela guarda do
patrimônio e exercer a vigilância da empresa, percorrer sistematicamente e inspecionar suas
dependências, a fim de evitar incêndios, Roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades; controlar o fluxo de pessoas; escoltar pessoas e mercadorias; realizar
manutenções simples nos locais de trabalho” (Evento1- PROCADM27 – fl.9).

12. Os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista
técnico. Vigilante é aquele profissional especializado, treinado para segurança de valores, e
que tem porte de arma. Já o vigia apenas toma conta do estabelecimento que se encontra
fechado. As funções desenvolvidas pelo vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo,
não se confundem com as do vigilante, como guarda especial que presta serviços de
segurança com atribuições específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza
parapolicial. (TRT-3ª Reg., 6ª T., RO-00329-2014-185-03-00-6, Rel. Juíza Convoc.
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Rosemary de Oliveira Pires, DEJT 14.07.2014). Logo, descarto o enquadramento como
especial do período de 14/02/2009 a 03/03/2010, em que o autor laborou como vigia na
empresa Café Meridiano Ind. E Com. Ltda.

13. Igualmente, o cargo de Vigilante, não se confunde com o cargo de Porteiro.
Porteiro é o funcionário que deve controlar o ingresso de pessoas, bens, correspondência no
edifício, isto é, limita-se a observar e monitorar a entrada, não havendo no múnus da
atividade, a responsabilidade pessoal pela segurança do patrimônio. Não por outra razão, aos
porteiros não é facultado o uso de arma, nem se exige treinamento especial para
enfrentamento de situações de perigo, ainda que seja responsável pela boa ordem do local que
vigia. Nesse sentido “O vigia exerce suas tarefas sem as exigências legais previstas nas Leis
supracitadas, não se lhe exigindo escolaridade mínima, curso próprio, uso de uniforme,
dentre outros, desempenhando tão-somente atribuição de fiscalização no local de trabalho.”
(TRT 18ª Região, RO0740/2001).” Portanto, também nada a prover quanto ao recurso do
autor. Ainda a corroborar:

Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu pedido de uniformização nacional. O
Presidente da Trma Nacional asseverou ser aplicável a Súmula 42/TNU. Aduz-se, em síntese,
que o reexame de provas é absolutamente desnecessário no caso dos autos, para que se
conheça o direito do ora agravante ao reconhecimento do período 01/02/1991 a 02/08/1993
como exercido em atividade especial (aos 25 anos), e ao final a concessão da aposentadoria
especial. É o relatório. As instâncias ordinárias, após exame do caderno fático-probatório dos
autos, concluíram que não restou demonstrado que o autor trabalhava como vigilante armado
nesse interregno. Com efeito, de acordo com a CTPS e o formulário do Evento 1 (CTPS4, fl.
3 e PROCADM9, fl. 9), o demandante exercia a função de porteiro, sem indícios do uso de
arma de fogo. Segundo, porque o laudo técnico juntado aos autos (Evento 1, LAUDO10, fls.
30-1) refere que é 'Inexistente no exercício da atividade de Porteiro e Recepcionista o
contato com agentes nocivos (físico, químico e biológico)'. De forma diversa, defende-se nas
razões do pedido de uniformização que o formulário é o documento que deve ser utilizado
para reconhecimento da atividade especial, e no caso dos agentes biológicos o PPP é o
espelho do ambiente de trabalho, além do fato de estar devidamente assinado e carimbado
pelo empregador, informações que não devem ser ignoradas. Destarte, a pretensão de alterar
o entendimento firmado pela Turma de origem não é possível em virtude da necessidade de
revisão de provas dos autos. Aplica-se, assim, a Súmula 42/TNU ("Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato"). Ante o exposto, nego
provimento ao agravo, com fundamento no art. 8º, VIII, do RITNU. Intimem-se.( TNU-
Relator(a) MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES Publicação 13/09/2017)

14. Até a DER (16/03/2016), o INSS apurou 31 anos 04 meses e 20 dias de
tempo de contribuição (Ev.1- PROCADM32- fl. 2, 7). Mantidos os enquadramentos como
especiais dos períodos de labor de 01/03/1995 a 11/09/1996 (07 m 10 dias – acréscimo 1,40),
13/09/1996 a 04/04/2005 (03 a 05m 02 d- acréscimo 1,40) e de 20/12/2005 a 07/02/2007 (05
m 13 d- acréscimo 1,40), o autor totaliza na DER 35 anos 05 meses e 15 dias. É o suficiente
para obter a aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais na DER.

15. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL procedência ao recurso
inominado do INSS, para corrigir o período especial na sentença de 13/09/1996 a 31/07/2007,
que deverá ser retificado para 13/09/1996 a 04/04/2005 e 20/12/2005 a 07/02/2007. No
mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96) ou em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do
ES. Voto também por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado do autor. Condeno o
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autor em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação,
porém, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que defiro.
Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos eletrônicos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000314548v3 e do código CRC b5b4117c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000318-87.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MOACIR JOSE DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: THASSIA FAVARATO BRAVIN (OAB ES023753)

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

RELATÓRIO

01. MOACIR JOSE DOS SANTOS interpôs recurso inominado em face de
Sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou parcialmente
procedentes seus pedidos ao reconhecer como especiais apenas os períodos de labor de
08/11/1985 a 08/07/1987 e 01/08/1991 a 28/04/1995. Postula, porém sejam também
reconhecidos como especiais os períodos de labor de 16.08.1987 a 11.07.1988 – Função de
Ajudante de montador (com fundamento legal no código 2.5.5, do Decreto 53.831/64);
14.09.1987 a 10.04.1989 – Função de servente (código 2.3.0, Decreto nº 53.831/64); De
20.07.1988 a 17.02.1989 – Função de montador (montagem de galpão- com fundamento legal
no código 2.5.5, do Decreto 53.831/64); De 02.05.1989 a 31.03.1991 – Função de Auxiliar de
manipulação (Decreto 83.080/79, código 2.1.3); De 29/04/1995 a 17.02.1998 (Função de
Vigilante armado); De 28.02.1998 a 10.12.2004 – Função de Vigilante armado. Postula a
reforma da sentença de primeiro grau, julgando-se procedente os pedidos da exordial, porá
fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral na DER (13/01/2017).

02. O INSS apresentou contrarrazões, e postulou seja desprovido o recurso, com
a consequente manutenção da sentença.

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo ao
exame do seu mérito.

VOTO

03. O recorrente, em grau de recurso, defendeu o enquadramento como
especiais dos seguintes períodos de labor, e com base nos seguintes documentos que descrevo
abaixo :

- 16.08.1987 a 11.07.1988 – CTPS - Função de Ajudante de montador na
empresa BAREFAME – INST. INDS. LTDA (Ev.1- CTPS4-fl.4). Não há
enquadramento por categoria profissional, com fundamento legal no código
2.5.5, do Decreto 53.831/64), que trata de atividades ligadas à INDÚSTRIA
GRÁFICA E EDITORIAL, ou de Trabalhadores permanentes nas indústrias
poligráficas: Linotipistas, monotipistas, tipográficas, impressores,
margeadores, montadores, compositores, pautadores, gravadores,
granitadores, galvanotipistas, frezadores, titulistas. Nada a prover.
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-14.09.1987 a 10.04.1989 –CTPS - Função de servente, na empresa TECNICA
DA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, (Ev.1-CTPS4-fl. 5). Não há
enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.3.0, do
Decreto nº 53.831/64, pois referido decreto cuida de atividades da construção
civil relacionadas a trabalhadores em túneis e galerias, escavações a céu
aberto e em edifícios, barragens, pontes e torres, o que apenas com base nas
anotações da CTPS, não é possível presumir. Nada a prover.

- 20.07.1988 a 17.02.1989 – CTPS - Função Montador (montagem de galpão)
na empresa KEIPER – ACIL – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Ev.9-
PET10- fl.1). Não há enquadramento por categoria profissional, ou com base no
código 2.3.3, do Decreto 53.831/64, que trata especificamente da “construção
civil de Edifícios, Barragens e Pontes, torres”. Nada a prover.

- 02.05.1989 a 31.03.1991 – SB-40, que descreve a Função de Auxiliar de
Manipulação, setor de manipulação, na empresa LAVIL LABORATORIO
VITORIA DE INS FARMACEUTICA LTDA, exposto a substâncias químicas
não discriminadas (Ev.9- PET7-fl.1). Não há enquadramento por ausência de
especificação do agente químico, ou mesmo por categoria profissional, pois as
atividades protegidas pelo Decreto 83.080/79, código 2.1.3, referem-se a
“MEDICINA-ODONTOLOGIA- FARMÁCIA E BIOQUÍMICA-
ENFERMAGEM-VETERINÁRIA, bem como técnicos de laboratório de
anatomopatologia ou hispatologia, Farmaceuticos-toxilogistas e
bioquímicos”, que não se assemelham às atividades do autor. Nada a prover.

- “29/04/1995 a 17.02.1998”- CTPS - Função de Vigilante, na empresa
SENTINELA SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA – ME (Ev.9-
PET10- fl. 2). Entendo pelo enquadramento apenas até 05/03/1997. Até
28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à atividade de
guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da
principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
dispõe 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.”).
Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a comprovação do
uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja,
cuja característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento
da proteção oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a
vigência do Decreto 53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº
2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o cargo de vigilante em
empresas de segurança patrimonial, para o enquadramento como especial,
por periculosidade da atividade. Dou parcial provimento ao recurso do
autor para enquadrar como especial o labor de 29/04/1995 a 05/03/1997.
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- 28.02.1998 a 10.12.2004 – CTPS - Função de Vigilante, na empresa
SERVIBEL – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA BELVEDERE LTDA (Ev.9-
PET10- fl. 3). Entendo pelo não enquadramento por ausência de comprovação
de exposição a insalubridade e ou periculosidade, porquanto não há qualquer
documento nos autos que ao menos descreva as atividades do autor no período.
Após a vigência do Decreto 2.172/97, conquanto ainda seja possível o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins
previdenciários, por analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso
Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), faz-se necessária a prova do porte de
arma de fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95, ou ao menos a
descrição das atividades no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), para
que não fique dúvidas sobre o uso de arma de fogo, ou o risco à integridade
física e à própria vida do trabalhador. Cabia ao autor a comprovação das suas
condições de trabalho (art.373,I, CPC). Por tais razões, nada a deferir em
relação a referido período.

13. Até a DER (13/01/2017), o INSS computou 28 anos 07 meses de tempo de
contribuição pra o autor (Ev. 9-PET11-fl. 18). Incluída a conversão do tempo especial pelo
fator 1,40, de 08/11/1985 a 08/07/1987 (08m) e 01/08/1991 a 28/04/1995 (1a 05m 29d),
reconhecidos na sentença, e, de 29/04/1995 a 05/03/1997 (08m 26d), ou seja, um acréscimo
de 02 anos 10 meses e 25 dias, o autor, totaliza 31 anos 05 meses e 25 dias na DER
(13/01/2017). Não é suficiente para uma aposentadoria por tempo de contribuição.

14. Pelo exposto, Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR, a fim de condenar o INSS a averbar como especiais, inclusive,
o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 (vigilante), com posterior conversão em tempo comum
(1,40), para fins previdenciários. No mais mantida a sentença que enquadrou como
especiais os períodos de 08/11/1985 a 08/07/1987 e 01/08/1991 a 28/04/1995. Sem
condenação do autor em custas e em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das
Turmas Recursais do ES. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000282462v4 e do código CRC 64e5dd21.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5003313-85.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIO CHAMUN MAMERI (AUTOR)
ADVOGADO: KATIUSCIA CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB ES022748)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedentes os pedidos do
autor, e, condenou-lhe a implantar o benefício de aposentadoria especial com DIB em
16/02/2018, considerando como especiais os períodos de 02/04/1986 a 12/1/1987 e 1/7/1987
a 28/04/1995 e de 29/4/1995 a 1/12/2001; 02/12/2001 a 11/7/2011; 8/8/2011 a 16/02/2018
(médico), com exclusão das concomitâncias. Aduz o INSS que: i) o enquadramento das
atividades do contribuinte individual como especiais somente é possível até a Lei nº 9.032/95
e por categoria profissional; ii) a utilização de EPI eficaz descaracteriza a atividade especial,
exceto quanto ao ruído, como pacificou o STF; iii) não ficou comprovado que o trabalho do
Autor no período em questão foi desenvolvido em setores de isolamento de doenças infecto-
contagiosas dos hospitais ou ambulatórios, conforme estabelecem os Decretos 53.831/64,
2.121/97 e 3.048/99, e, não há habitualidade e permanência ao agente nocivo. Postula a
reforma da sentença, julgando IMPROCEDENTES “in totum” os pedidos formulados na
Petição Inicial, com a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela
antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.
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 20/09/2017. Subsidiariamente, almeja 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, a partir de
então o IPCA-e.

2. CLAUDIO CHAMUN MAMERI apresentou contrarrazões, pela manutenção
da sentença.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso e
passo à análise do mérito.

VOTO

4. Até 28/04/1995, 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.
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5. O enquadramento por categoria profissional 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.

6. O autor afirmou que exerce a atividade de médico desde 17/03/1986,
inclusive em determinados períodos como contribuinte individual (Evento14-PROCADM1-
fls. 36/39). O INSS defende que o autor, na condição de segurado contribuinte individual,
não pode obter reconhecimento de condição especial de trabalho. Ocorre que a Lei nº
8.213/91, ao arrolar a aposentadoria especial na alínea d do inciso I do art. 18 como um dos
benefícios devidos aos segurados do RGPS, não faz nenhuma distinção entre as categorias de
segurados previstas no art. 11 do mesmo diploma. A propósito, a Turma Nacional de
Uniformização já uniformizou o entendimento de que “o segurado contribuinte individual
pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que
consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física”, conforme
enunciado da Súmula nº 62.

7. Quanto à ausência de fonte de custeio (falta de previsão legal de contribuição
adicional para aposentadoria especial, com alíquota suplementar de riscos ambientais do
trabalho sobre salário-de-contribuição de segurado contribuinte individual), não impede o
reconhecimento de tempo de serviço especial. Do contrário, não seria possível reconhecer
condição especial de trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98,
que criou a contribuição adicional. Assim, admito a possibilidade de contribuinte individual
comprovar condição especial de trabalho.

8. O código 2.1.3 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 classificava como
trabalho insalubre, com direito à aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, a profissão de
médicos, dentistas e enfermeiros. Então, o tempo de serviço de dentista até 28/4/1995
presume-se como atividade especial independentemente de prova de efetiva exposição a
agentes nocivos à saúde. A partir de 29/4/1995 o enquadramento por categoria profissional
não era mais possível. O enquadramento por categoria profissional foi abolido, mas ainda era
possível comprovar exposição a agente nocivo somente com mera declaração do empregador,
conforme formulários SB-40, DSS-8030 ou equivalentes (PPP).

9. Para comprovar o exercício da atividade de médico, com exposição a agentes
biológicos nocivos, o autor exibiu os seguintes documentos:

-02/04/1986 a 12/1/1987: CTPS com anotação do cargo de médico no Hospital Maternidade
Santa Helena (Evento1- CTPS7- fl. 3). Categoria Profissional;

- 01/7/1987 a 15/06/1999: CTPS com anotação do cargo de médico na Fundação Medi.
Assist. ao Trab. Rural de Rio N. Sul entre 01/07/1987 a 15/06/1999 (Evento1- CTPS7- fl. 4).
Categoria Profissional. PPP emitido pela Fundação Médica Assistencial do Trabalhador
Rural de Rio Novo do Sul, que registra entre 01/07/1987 a 15/06/1999, a função de médico,
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setor Consultório/Centro Cirúrgico/Sala Parto e Pronto Socorro, com exposição a riscos
biológicos de forma habitual e permanente, e, uso de EPI eficaz (Evento14-PROCADM1-fl.
49). Agentes biológicos nocivos a contar de 28/04/1995;

- 1/11/1999 a 30/08/2010: PPP emitido pela Fundação Médica Assistencial do Trabalhador
Rural de Rio Novo do Sul, que registra entre 01/11/1999 a 30/08/2010, a função de médico,
setor Consultório/Centro Cirúrgico/Sala Parto e Pronto Socorro, com exposição a riscos
biológicos de forma habitual e permanente, e, uso de EPI eficaz (Evento14-PROCADM1-fl.
48). Agentes biológicos nocivos;

- 01/09/2010 a 11/7/2011: Enquadrado na sentença/impugnado pelo INSS - Não logrei
encontrar PPP para o período;

- 01/05/2014 a 11/08/2015: PPP emitido pelo Hospital Evangélico Cach de Itapemirim, que
registra entre 01/05/2014 a 11/08/2015, o cargo de médico, setor HECI-Rio Novo do Sul, com
exposição a riscos biológicos, e, uso de EPI eficaz (Evento14-PROCADM1-fls. 52/53). 

OBS: Não logrei encontrar PPP para os períodos de 08/08/2011 a 30/04/2014 e de
12/08/2015 a 16/02/2018.

10. Entre 02/04/1986 a 12/1/1987, 01/7/1987 a 15/06/1999, 1/11/1999 a
30/08/2010 e 01/05/2014 a 11/08/2015, o autor comprovou, na forma da legislação
previdenciária, a habitualidade da exposição a agentes biológicos nocivos, decorrente da
profissão de médico. Assevero que a eficácia do uso de EPI, embora atestada, porém,
excepcionalmente, poderá ser afastada 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.

11. Porém, quanto aos períodos de 01/09/2010 a 11/7/2011, 08/08/2011 a
30/04/2014 e de 12/08/2015 a 16/02/2018, o autor não apresentou nenhum laudo técnico
ou PPP para o período. A título de exemplo, verifico que o autor possui vínculo em aberto
com o Hospital Padre Olivio, de 01/08/2014 até pelo menos até 11/2018 (vide CTPS - Evento
1 - CTPS7 e CNIs - Evento 14 - out3 - fl. 21), não havendo justificativa para a não
apresentação de PPP pelo empregador.

12. O mero fato de continuar a exercer a atividade de médico, seja como
empregado, seja como contribuinte individual, não autoriza o enquadramento como especial,
porque já era necessária a prova técnica, não bastando apenas a CLT. Não é mais possível
presumir a insalubridade após 28/04/1995. Desse modo, no presente caso, cabe excluir o
reconhecimento como especial nos períodos de 01/09/2010 a 11/7/2011, 08/08/2011 a
30/04/2014 e de 12/08/2015 a 16/02/2018 que deverá ser contado como TEMPO COMUM.

13. Como não completou 25 anos de tempo de serviço especial, o autor não tem
direito à aposentadoria especial. Veja-se:

Período:                                                            Somatório:

02/04/1986 a 12/01/1987                                0 a 9 m 11 d (CTPS)
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01/07/1987 a 28/04/1995                                7 a 9 m 28 d (PPP)

29/04/1995 a 15/06/1999                                4 a 1 m 17 d (PPP)

01/11/1999 a 30/08/2010                                10 a 10 m 0 d (PPP)

01/05/2014 a 11/08/2015                                1 a 3 m 11 d (PPP)

                                                                               24 a 10 m 07 d

14. Por outro lado, a conversão em comum dos tempos de serviço especial
acima discriminados, mediante aplicação do fator de multiplicação 1,40, representa um
acréscimo de 9 anos, 11 meses e 08 dias de tempo de contribuição do autor apurado até a
DER (16/02/2015). O que significa 34 anos 09 meses e 15 dias de tempo de contribuição.
Somados a esse tempo, os períodos comuns (incontroversos) de 01/09/2010 a 11/7/2011,
08/08/2011 a 30/04/2014 e de 12/08/2015 a 16/02/2018 (item 12), o autor atinge mais de
40 anos de tempo de contribuição na DER -16/02/2018. Portanto, o autor faz jus a obter
o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais pela
melhor forma de cálculo (art. 122 da Lei 8.213/91), sem a incidencia do fator
previdenciário (57 anos +40= 97 pontos). O INSS deverá converter a aposentadoria
especial concedida em sentença em aposentadoria por tempo de contribuiçaõ com
proventos integrais, e calcular a RMI, na melhor forma de cálculo, devendo ser
compensado qualquer valor recebido a maior.

15. Em relação à correção monetária, o STF asseverou que a 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. Ainda, no Recurso
Especial n. 1.495.146, vinculado ao tema repetitivo n. 905, do STJ, publicado em 02/03/2018,
foi esclarecido o não cabimento da modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial da remuneração da poupança, no âmbito do STF, pois objetivou apenas reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, prevalecendo o IPCA-E e o
INPC como índices de corrigir o fenômeno inflacionário. Na hipótese, esse é o padrão a ser
observado. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de
eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja
modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A declaração de
inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do quando
decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal. Na hipótese, também nada a alterar
na sentença quanto aos juros e correção monetária.

16. Ante o exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso do INSS
para excluir da contagem como especial apenas os períodos de 01/09/2010 a 11/7/2011,
08/08/2011 a 30/04/2014 e de 12/08/2015 a 16/02/2018, e, em consequência, fica excluída
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também a condenação do INSS em conceder uma aposentadoria especial ao autor na DER.
Porém, condeno o INSS a converter a aposentadoria especial concedida na sentença, em
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, e calcular a RMI na melhor
forma de cálculo, pagando valores atrasados desde a DER (devendo ser compensado eventual
valor recebido a maior a esse título). No mais, mantida a sentença, que reconheceu como
especiais os períodos de 02/04/1986 a 12/01/1987, 01/07/1987 a 28/04/1995, 29/04/1995 a
15/06/1999, 01/11/1999 a 30/08/2010 e de 01/05/2014 a 11/08/2015. Sem condenação do
INSS no pagamento de custas e honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das
Turmas Recursais. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000317905v12 e do código CRC b494530d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001128-62.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ MANOEL SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: DANIELLA MOGNATTO BATISTA (OAB ES028026)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Federal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor,
ao, considerar como especiais os períodos de 21/06/1991 a 22/01/1993 06/05/1993 a
30/07/1993, 18/11/1983 a 06/11/1984, 14/11/1984 a 07/05/1988, 11/03/1998 a 19/03/2001,
20/03/2001 a 10/02/2004, 16/02/2004 a 15/02/2006, 03/09/2007 a 11/08/2011 e 11/04/2012 a
04/09/2017 (agentes biológicos e vigilante) e condenar-lhe a implantar o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição na DER -12/10/2017, pagando as parcelas
vencidas, aplicando-se juros moratórios e correção monetária calculados com base nos
índices oficiais do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal.

2. Aduz o INSS que: i) em relação aos períodos de 11/03/1998 a 19/03/2001,
20/03/2001 a 10/02/2004, 16/02/2004 a 15/02/2006, 03/09/2007 a 11/08/2011 e 11/04/2012 a
04/09/2017, enquadrados por exposição a agentes biológicos, não restou comprovada a
exposição habitual e permanente a tais agentes; ii) não é possível o enquadramento por
categoria profissional por analogia, e por isso, não basta a mera anotação na CTPS, mas que
se comprove que o segurado estava efetivamente exposto aos agentes nocivos descritos no
código 1.3.0 do Anexo I, e que a exposição aos agentes nocivos se dava de forma
HABITUAL e PERMANENTE; iii) a atividade do autor de agente de saúde, por si só, não
pressupõe o contato direito e efetivo com os agentes biológicos nos termos previstos nos
decretos previdenciários; iv) em relação aos períodos enquadrados como vigilante de
21/06/1991 a 22/01/1993, 06/05/1993 a 30/07/1993, 18/11/1983 a 06/11/1984, 14/11/1984 a
07/05/1988, além da CTPS, não foi juntado nenhum documento comprovando o uso de arma
de fogo no desempenho da atividade de vigilante ou quais eram as atividades desempenhadas
pelo empregado, e riscos a que estava submetido. Postula a reforma da sentença, julgando
IMPROCEDENTES “in totum” os pedidos formulados na Petição Inicial.

3. LUIZ MANOEL DA SILVA apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

VOTO
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4. DO ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL-
VIGILANTE. A sentença impugnada reconheceu como especiais os períodos em que o autor
exerceu a atividade de vigilante em empresas se segurança patrimonial, com presunção uso
de arma de fogo, com base em CTPS. Os períodos especiais reconhecidos na sentença são:

-21/06/1991 a 22/01/1993: Segurança na empresa Boa Praça Supermercados S/A. (CTPS -
Evento 1- OUT3- fl. 3);

-06/05/1993 a 30/07/1993: Guarda Patrimonial na empresa SELEN Serviços Ltda (CTPS -
Evento 1- OUT3- fl. 8);

- 18/11/1983 a 06/11/1984: Vigilante na empresa Vip Vigilância Industrial e Particular Ltda.
(CTPS - Evento 1- OUT3- fl. 14);

-14/11/1984 a 07/05/1988: Vigia na empresa Atlantic Veerner do Brasil SA- industria de
madeiras (CTPS - Evento 1- OUT3- fl. 14).

5. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto
53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a
comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o
enquadramento como especial, por periculosidade da atividade.

6. Com base no acima exposto, à exceção dos períodos de 21/06/1991 a
22/01/1993 (Segurança na empresa Boa Praça Supermercados S/A -CTPS - Evento 1-
OUT3- fl. 3), e 14/11/1984 a 07/05/1988 (vigia em empresa madereira), os demais
períodos, em que o autor exerceu a atividade de Guarda/vigilante em empresas de segurança e
transporte de valores, devem ser mantidos por categoria profissional, e presunção do uso de
arma de fogo (art. 46 da Lei nº 9.099/95). O período de 21/06/1991 a 22/01/1993 deve ser
contado como tempo comum (menos 07 m e 19 dias de tempo ficto), porque não se autoriza a
presunção do uso de arma de fogo. Era necessário que o autor apresentasse documento
emitido pela empresa, descrevendo suas atividades e/ou demonstrasse o uso/porte de arma de
fogo, por outros meios. E, quanto ao período de 14/11/1984 a 07/05/1988 (vigia),  há que se
registrar que os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista
técnico. Vigilante é aquele profissional especializado, treinado para segurança de valores, e
que tem porte de arma. Já o vigia apenas toma conta do estabelecimento que se encontra
fechado. As funções desenvolvidas pelo vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo, não
se confundem com as do vigilante, como guarda especial que presta serviços de segurança
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com atribuições específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza parapolicial. (TRT-3ª
Reg., 6ª T., RO-00329-2014-185-03-00-6, Rel. Juíza Convoc. Rosemary de Oliveira Pires,
DEJT 14.07.2014).

7. Assim, devem ser excluídos da condenação a averbação como tempo especial
dos seguintes períodos: 21/06/1991 a 22/01/1993 (Segurança na empresa Boa Praça
Supermercados S/A) e 14/11/1984 a 07/05/1988 (vigia em empresa madereira).

8. DO ENQUADRAMENTO POR EXPOSIÇÃO A AGENTES
BIOLOGICOS NOCIVOS. 11/03/1998 a 19/03/2001, 20/03/2001 a 10/02/2004, 16/02/2004
a 15/02/2006, 03/09/2007 a 11/08/2011 e 11/04/2012 a 04/09/2017 (DER). Ressalvo que de
12/08/2011 a 10/04/2012 a sentença excluiu do cômputo como especial, porque o autor
estava em gozo de auxílio-doença (o autor não recorreu da sentença).

- 11/03/1998 a 19/03/2001, 16/02/2004 a 15/02/2006, 03/09/2007 a 30/10/2017: O PPP
emitido em pela Prefeitura Municipal da Serra (Ev.7 – PROCADM8- fls. 17/20), registra que o
autor laborou como “Téc. De Saúde” e “Auxiliar Técnico Administrativo e de Serviços”,
setores “SASA/Centro de Controle de Zoonoses” e “SESA/Divisão de Vigilância dos fatores
ambientais”, e, para tanto, ficava exposto a “Microorganismos patogênicos, vírus e
bactérias”, de modo “habitual e permanente”, decorrente de atividades como ““ ...rastrear
focos de doenças específicas, ....realizar ações de controle de endemias.” O PPP ainda
registrou que o EPI não foi avaliado (NA). O autor juntou ainda LTCAT (Ev. 1- OUT4- fl. 9),
que relata atividades do autor como drenagem de esgotos e água pluviais, identificação de
possíveis focos de doenças provocadas por zoonoses (cães, gatos, mosquitos, ratos,
morcegos), aplicação de inseticidas e larvicidas em criadouros de mosquitos e roedores,
realizar a remoção, destruição ou vedação dos mesmos, fazer a captura de animais, auxiliar
na eutanásia, realizar coleta de material (cérebro) em animais suspeitos de raiva, o que
ocasionava exposição a agentes biológicos (vírus bactérias fungos protozoários etc), e
químicos (inseticidas/larvicidas/fumacê), habitual e permanente. Também anexou
Comunicado de Acidente do Trabalho, que relata acidente sofrido pelo Autor, sinistro ocorrido
com inseticida Sumithion (decorrente da atividade de combate a endemias com material
químico nocivo – Ev. 1- OUT6- fl.3/5 );

-20/03/2001 a 10/02/2004: O PPP emitido em out/2017, pela APAE da Serra (Ev.7 –
PROCADM8- fls. 14/16), registra que o autor laborou como “Agente de Controle Ambiental”,
setor “APAE da Serra” e, para tanto, ficava exposto a “Microorganismos patogênicos, vírus
e bactérias”, decorrente de atividades como “ ...rastrear focos de doenças específicas,
....realizar ações de controle de endemias.” O PPP ainda registrou que o EPI não foi
avaliado (NA).

9. O Decreto nº 3.048/99, anexo II, que trata de AGENTES PATOGÊNICOS
CAUSADORES DE DOENÇAS PROFISSIONAIS OU DO
TRABALHO, CONFORME PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 8.213, DE 1991, no item
I - trabalhos que contém risco, alista a “preparação e emprego de inseticidas, parasiticidas
e raticidas”; no item XVII (Substâncias Asfixiantes), 2, trata de operações de fumigação
de inseticidas, e, item XXV, dos MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS
VIVOS E SEUS PRODUTOS TÓXICOS, em outros ambientes envolvidos no tratamento de
doenças transmissíveis. Ainda, o Decreto nº 3.048/99, alínea “a”, do item 3.0.1 do que trata
de MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS
TOXINAS, prevê como especial os seguintes trabalhos:
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3.0.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS VIVOS E
SUAS TOXINAS
 

 MICROORGANISMOS E PARASITAS
INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS
TOXINAS  (Redação dada pelo Decreto nº 4.882, de
2003)

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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10. Há, portanto, de ser reconhecido, como especial, o labor do autor, em que
restou comprovada a exposição a agentes nocivos químicos e biológicos conforme PPP’s e
laudos técnicos colacionados aos autos. A corroborar:

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL. VÍRUS E BACTÉRIAS. ESGOTO. AVERBAÇÃO. 1. Até 29/04/95 a
comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o
enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data
até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/03/1997, por meio da apresentação de formulário que
demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a
agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/03/1997, tal formulário deve
estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por
médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo
pericial sempre foi exigido. 2. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser
insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja
submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014,
DJe-029 DIVULG 11-02-2015 Public 12/02/2015). 3. Possibilidade de conversão de atividade
especial em comum, mesmo após 28/05/1998. 4. Admite-se como especial a atividade exercida
como operacional de serviços diversos, na Secretaria de Saúde, cujas atribuições consistiam
em "executar serviços gerais em toda a empresa; Serviços de combate a dengue; dedetizar,
pulverizar terrenos e locais para controle de zoonoses", exposto aos agentes nocivos
previstos no Decreto 83.080/79, no item 1.3.2. 5. Admite-se como especial o labor exposto ao
fator de risco esgoto, agente nocivo previsto item 3.0.1 do Decreto 3.048/99. 6. Tendo a
autoria decaído de parte do pedido é de se aplicar a regra contida no Art. 86, do CPC. 7.
Apelação provida em parte. (TRF3- 2036377 (ApCiv) Relator(a) DESEMBARGADOR
FEDERAL BAPTISTA PEREIRA - DÉCIMA TURMA e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/04/2017)

 

11. Com efeito, mantenho os fundamentos da sentença que reconheceu como
especiais os períodos de 11/03/1998 a 19/03/2001, 20/03/2001 a 10/02/2004, 16/02/2004 a
15/02/2006, 03/09/2007 a 11/08/2011 e 11/04/2012 a 04/09/2017, por exposição a agentes
biológicos nocivos de forma HABITUAL e PERMANENTE (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Em conclusão, e por todo o exposto, apenas os períodos de 21/06/1991 a
22/01/1993 e 14/11/1984 a 07/05/1988 (vigilante), devem ser excluídos da contagem como
tempo especial, e computado como tempo comum. Porém, a exclusão de referidos períodos
como especiais (menos 02 anos 10 dias de tempo ficto – Evento 16), não impede o autor de
obter sua aposentadoria por tempo de contribuição na DER, nos moldes concedidos na
sentença (regra 85/95), pois ainda conta com mais de 37 anos de tempo especial (Evento 16-
tabela sentença).

13. Pelo exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso do INSS para
excluir da contagem como especial apenas os períodos de “21/06/1991 a 22/01/1993 e
14/11/1984 a 07/05/1988”, porém, mantenho a condenação do INSS na contagem como
especial dos demais períodos 06/05/1993 a 30/07/1993, 18/11/1983 a 06/11/1984, 11/03/1998
a 19/03/2001, 20/03/2001 a 10/02/2004, 16/02/2004 a 15/02/2006, 03/09/2007 a 11/08/2011 e
11/04/2012 a 04/09/2017, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
na DER, nos termos da sentença. Sem condenação do INSS em custas, ou em honorários
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advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao juizo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000298328v6 e do código CRC c85ad9fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5001817-21.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA CELINA MOREIRA FERNANDES (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RELATÓRIO

01.       O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpõe recurso
inominado contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido da autora, para condenar o
INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais na DER (13/03/2017), mediante o reconhecimento como especial do período de
23/07/1993 a 22/10/2003 (convertido em tempo comum – 1.20). O recorrente INSS alega que
a autora é atendente de enfermagem, e não houve comprovação de exposição habitual,
permanente e obrigatória a agentes biológicos (decorrente de atividades que lidam
diretamente com portadores de doenças infecto-contagiosas ou materiais se encontram em
uma situação de risco diferenciada), além de ter sido atestado o uso de EPI eficaz no PPP, o
que neutralizava a nocividade do agente. Requer a reforma da Sentença, decretando a
IMPROCEDÊNCIA “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial.

02.       MARIA CELINA MOREIRA FERNANDES apresentou contrarrazões,
em que pede a manutenção da sentença.

03.       O INSS informou que houve o cômputo do tempo de contribuição da
autora de forma equivocada na sentença, em especial os períodos de 01/03/2005 a 21/12/2006
(correto seria de 01/03/2005 a 21/02/2006 – CTPS e tabela da autora na petição inicial), e,
01/09/2010 a 30/09/2014 (correto seria de 01/09/2014 a 30/09/2014 – CNIS e tabela na
petição inicial), o que resulta no fato de que a autora não atinge o tempo mínimo necessário
para uma aposentadoria por tempo de contribuição na DER-13/03/2017 (30 anos- mulher).

04.       É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso e
passo à análise do seu mérito.

VOTO

05.       O magistrado sentenciante reconheceu o exercício de atividade especial
desempenhada pela autora, no exercício da função de atendente de enfermagem, setor
enfermagem, entre 23/07/1993 a 22/10/2003, junto à Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro do Itapemirim, com base no PPP que atestou a exposição a VÍRUS, BACTÉRIAS
PROTOZOÁRIOS FUNGOS, com uso de EPI eficaz (Evento 1- PROCADM5- fl. 27).
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06.       O código 1.3.4 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79 (em vigor até
5/3/1997), classificava como atividade especial os “trabalhos em que haja contato
permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes”. Não havia exigência, para fins
de reconhecimento da especialidade, de que o trabalho se desse apenas em setores de
isolamento ou hospitalares. Ainda, os códigos 3.0.0 e 3.0.1, do Anexo IV do Decreto nº
3.048/99 classificam como agentes nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-
contagiosos”, presentes em determinados trabalhos, como a) trabalhos em estabelecimentos
de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados.

07.       Os profissionais da área de enfermagem, inclusive auxiliares,
constituem categoria profissional para enquadramento com vistas ao computo de tempo
especial até 28/04/1995, por exercerem trabalhos permanentes expostos ao contato com
doentes ou materiais infecto-contagiantes, nos termos dos Decretos 53.831/64, item 2.1.3 e
83.080/79, item 1.3.2. A parte autora laborou em estabelecimentos hospitalares, cuja presença
de germes infecciosos ou parasitários e o risco de contágio é inerente às atividades exercidas,
ainda que não estejam diretamente relacionadas com pacientes em unidade de isolamento. A
jurisprudência dominante do Tribunal Regional Federal da 4º Região - TRF4, fixou a tese de
que a exposição a agentes biológicos não precisa nem mesmo ocorrer durante toda a
jornada de trabalho, uma vez que basta a existência de algum contato para que haja risco
de contração de doenças (EIAC n° 1999.04.01.021460-0, 3a Seção, Relator Desembargador
Federal Gelso Kipper, DJ de 5-10-2005). A corroborar:

STJ- REsp 1659887 - Ministro FRANCISCO FALCÃO Data da Publicação 11/04/2017

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. Uma vez
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. 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 perícia técnica. 3. Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos,
a parte autora faz jus à concessão da aposentadoria especial. 4. A exposição a agentes
biológicos enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial. As atividades de
técnico/atendente de enfermagem, exercidas até 28-04-1995, devem ser reconhecidas como
especial em decorrência do enquadramento, por equiparação, à categoria profissional de
enfermagem. Foram rejeitados os embargos declaratórios opostos. No presente recurso
especial, o recorrente alega violação do art. 57, § 3º da Lei n. 8.213/91. Argumenta que o
Tribunal de origem não observou os requisitos de permanência e não ocasionalidade da
exposição do segurado aos agentes nocivos para caracterizar a especialidade do tempo de
trabalho. Sustenta que a partir da edição da Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57 da Lei n.
8.213/91, o reconhecimento do tempo especial somente ocorre quando evidenciado o seu
caráter permanente e habitual, o que, no seu entender, não ocorreu no caso dos autos,
porquanto a exposição ao agente nocivo seria eventual. Não foram apresentadas
contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido. É o relatório. Decido. (...) Estas são as
condições da prestação de serviço da parte autora (...) 2) Períodos: 25/02/1988 a 04/10/1989,
12/12/1989 a 31/12/1993, 16/12/1998 a 01/07/1999 e 07/11/2006 a 08/11/2007 Empresa:
Associação Beneficente Evangélica de Joinville Atividades/funções: atendente de
enfermagem Categoria profissional: Até 28/04/1995, a atividade de enfermagem era
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considerada pelos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79 como especial, dando direito à
aposentadoria com 25 anos de serviço. Os atendentes/auxiliares/técnicos de enfermagem,
por exercerem atividades ligadas à enfermagem, a ela se equiparam, gozando igualmente
deste tratamento privilegiado. Agente nocivo: agentes biológicos Enquadramento legal:
códigos 1.3.2 e 2.1.3 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64; Códigos 1.3.4 do Anexo I e
2.1.3 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79; Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 2.172/97
e Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99 Provas: CTPS (evento 01, PROCADM3,
p. 07), formulários PPP (evento 01, PROCADM5, p. 10, PROCADM6, p. 01, PROCADM7, pp.
13-14, e PROCADM8, pp. 02-03) e LTCAT (evento 01, LAU14) Conclusão: Restou
devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos
períodos antes indicados, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua
exposição, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos (16/12/1998 a 01/07/1999 e
07/11/2006 a 08/11/2007), bem como em face do enquadramento por categoria profissional,
este limitado a 28/04/1995 (25/02/1988 a 04/10/1989, 12/12/1989 a 31/12/1993). *O intervalo
de 01/01/1994 a 29/08/1995 já foi computado pelo INSS como tempo de serviço especial
(evento 01, PROCADM8, pp. 14-20). (...) Do direito à concessão do benefício no caso
concreto: A soma do tempo de serviço especial administrativamente computado pelo INSS
(14/12/1992 a 21/10/1993 e 01/01/1994 a 29/08/1995 - evento 01, PROCADM8, pp. 14-20)
com o que foi reconhecido em juízo totaliza 28 anos, 03 meses e 10 dias, suficientes à
concessão da aposentadoria especial desde a DER (13/06/2013), bem como ao pagamento das
parcelas vencidas desde então. (Grifos nossos) Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na
análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, reconheceu a exposição do
segurado a agentes nocivos na forma exigida pela legislação previdenciária, ou seja, de forma
habitual e permanente. (...)

08.       Quanto à eficácia do EPI, recentes julgados da TNU, vêm mostrando
que é possível considerar comprovada a real efetividade do EPI, quando no PPP (ou no laudo
técnico) o perito (médico ou engenheiro do trabalho) afirma que o equipamento é capaz de
neutralizar a nocividade do agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o profissional
possui idoneidade suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos no ambiente
de trabalho do segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve (inclusive
ambientais), podendo, até mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar nocividade em
períodos anteriores, também deve ser avalizada a informação que confirma (ou não) se houve
a neutralização dos efeitos dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz, de modo a
afastar a prejudicialidade à saúde (TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator:
CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE, Data de Julgamento:
22/02/2018).

9.         Assim, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser considerado em sua
totalidade, de forma que, em regra, deve ser considerada a informação acerca da existência de
EPI eficaz. Porém essa eficácia pode ser afastada caso reste comprovada a existência de
informação falsa inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos autos de que
o EPI, embora utilizado, não seja de fato eficaz. Assevero ainda que a eficácia do EPI,
embora atestada, excepcionalmente, também pode ser afastada em razão do risco da
atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou, do potencial de contaminação
(agentes biológicos- vírus e bactérias), considerando que inexiste EPI totalmente eficaz
contra agentes patológicos (salvo aqueles usados para evitar contaminação pelo vírus
Ebola, que certamente, não são de uso comum nos hospitais brasileiros). Neste último
caso, deverá ainda ser analisada caso a caso, conforme o ambiente de trabalho, o agente
nocivo e o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador.
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10.       A autora prestava serviços diária e diretamente em ambiente hospitalar,
lidando com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas e com manuseio de material
infectado (troca de roupa de cama – curativos-aspirar-puncionar veias), o que agrava os
riscos de contaminação. Portanto, mantenho a sentença quanto ao enquadramento como
especial do período de 23/07/1993 a 22/10/2003 (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11.       Em relação à contagem errônea do tempo de contribuição da autora na
sentença, com razão o INSS. Basta ver que a sentença considerou equivocadamente os
períodos de 01/03/2005 a 21/12/2006 (quando o correto seria de 01/03/2005 a 21/02/2006), e,
01/09/2010 a 30/09/2014 (quando o correto seria de 01/09/2014 a 30/09/2014).

12.       Destaco que a própria tabela de tempo de contribuição da autora,
inserida na petição inicial, discrimina os períodos corretos como: 01/03/2005 a 21/02/2006 e
de 01/09/2014 a 30/09/2014. Referidos períodos estão também anotados na CTPS da autora
(Ev.1- PROCADM5-fl.10 – 01/03/2005 a 21/02/2006) e, no CNIS (Ev.1-PROCADM5- fl.32
-01/09/2014 a 30/09/2014). A autora, portanto, não controverte que o correto seriam os
períodos de 01/03/2005 a 21/02/2006 e de 01/09/2014 a 30/09/2014 . Logo, a contagem do
tempo de contribuição da autora deverá ser corrigido, em razão do erro material em que
incorreu a sentença.

13.       Destaco ainda que a tabela da autora na petição inicial também incorre
em erro na contagem do tempo de contribuição, pois, em que pese tenha computado o período
especial de 23/07/1993 a 22/10/2003 (convertido em comum 1,20), também somou
“CONCOMITANTEMENTE” o período de 01/11/1998 a 23/04/2002 (já englobado no
período de 23/07/1993 a 22/10/2003). Mais, o INSS já havia computado como especial o
período de 23/07/1993 a 28/04/1995 (Ev.1- PROCAD6- fl.26). Todavia, mesmo com base na
própria tabela da autora (petição inicial), excluindo-se as concomitâncias, ela não atinge o
tempo suficiente para uma aposentadoria por tempo de contribuição na data da DER, veja-se:

Período:                               Modo:                         Total normal:         Acréscimo:              Somatório:
-01/11/1979 a 20/05/1980          normal                          0 a 6 m 20 d                não há                    0 a 6 m 20 d
-02/01/1982 a 31/12/1982          normal                          0 a 11 m 29 d              não há                    0 a 11 m 29 d
-01/09/1983 a 28/01/1986          normal                          2 a 4 m 28 d                não há                      2 a 4 m 28 d
-01/09/1986 a 24/03/1988          normal                          1 a 6 m 24 d                não há                      1 a 6 m 24 d
-23/07/1993 a 22/10/2003          especial (20%)          10 a 3 m 0 d                2 a 0 m 18 d              12 a 3 m 18 d
-01/12/2004 a 27/12/2004          normal                          0 a 0 m 27 d                não há                      0 a 0 m 27 d
-01/03/2005 a 21/02/2006          normal                          0 a 11 m 21 d              não há                    0 a 11 m 21 d
-01/01/2007 a 30/04/2007          normal                          0 a 4 m 0 d                  não há                      0 a 4 m 0 d
-01/06/2007 a 31/03/2008          normal                          0 a 10 m 0 d                não há                      0 a 10 m 0 d
-01/05/2008 a 21/11/2010          normal                          2 a 6 m 21 d                não há                      2 a 6 m 21 d
-22/11/2010 a 05/11/2011          normal                          0 a 11 m 14 d              não há                    0 a 11 m 14 d
-20/06/2012 a 21/04/2014          normal                          1 a 10 m 2 d                não há                     1 a 10 m 2 d
-01/09/2014 a 30/09/2014          normal                          0 a 1 m 0 d                  não há                      0 a 1 m 0 d
-03/10/2014 a 03/12/2014          normal                          0 a 2 m 1 d                  não há                       0 a 2 m 1 d
-01/04/2015 a 31/08/2015          normal                          0 a 5 m 0 d                  não há                       0 a 5 m 0 d
-06/08/2015 a 30/06/2016          normal                          0 a 10 m 25 d              não há                    0 a 10 m 25 d
-01/01/2017 a 13/03/2017          normal                          0 a 2 m 13 d                não há                      0 a 2 m 13 

27 a 02 m 03 d (total)
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*vide contagem do INSS (Ev.40-OUT2- fl. 5)= 27 anos 17 dias

14.       Ante o exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso do INSS,
a fim de excluir de sua condenação a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição à autora na DER (13/03/2017), porém, mantida a sentença quanto ao
reconhecimento como especial do período de 23/07/1993 a 22/10/2003. REVOGO A
TUTELA DE URGÊNCIA. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/96) ou em honorários advocatício, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000279781v4 e do código CRC 5b856223.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5004866-73.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADILSON CHAGAS (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA (OAB ES006803)
ADVOGADO: VANESSA DE FREITAS LOPES (OAB ES017592)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo
MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (Evento 28), que julgou parcialmente
procedente o pedido do autor, ao condenar-lhe a averbar como especiais os períodos de
16/08/1986 a 14/04/1987, 02/02/1988 a 01/01/1993, 14/04/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a
20/08/2005, 21/08/2005 a 20/04/2006, 21/04/2006 a 18/05/2006, 19/05/2006 a 31/12/2006,
01/01/2007 a 08/07/2008, 09/07/2008 a 30/09/2008, 01/10/2008 a 25/01/2009, 26/01/2009 a
10/04/2009 e 11/04/2009 a 20/12/2013, e, a conceder ao autor o benefício de aposentadoria
especial, desde a data do requerimento administrativo (DER: 10/07/2017). Aduz o INSS,
inicialmente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar causas acidentárias.
No mérito, sustenta que em diversos períodos, a sentença atacada não considerou que o autor
não fazia o uso de arma de fogo, especialmente após sua reintegração pela Justiça do
Trabalho. Reforça que por ordem da Justiça do Trabalho, o autor foi reintegrado para o
desempenho de função diversa, tendo em vista os distúrbios psicológicos sofridos em razão
de grave abalo emocional decorrente do desempenho da profissão. Requer a declaração da
incompetência da Justiça Federal para considerar como especial tempo de serviço relacionado
de acidente de trabalho, com a consequente anulação da sentença nesse particular, e, no
mérito, a reforma da sentença recorrida, sendo dado provimento ao presente recurso, a fim de
que seja feita a devida justiça.

2. ADILSON CHAGAS apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença
(Evento36).

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.

VOTO

3. O INSS arguiu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar
causas acidentárias. Só que a presente demanda não versa sobre concessão de auxílio-
acidentário, mas, concessão de benefício previdenciário de aposentadoria especial,
mediante reconhecimento do labor exercido sob condições prejudiciais à saúde. O fato de o
juiz na sentença ter reconhecido como tempo de labor especial os períodos em que o autor
esteve em gozo de auxilio-acidente, reconhecido pela Justiça laboral, não desvirtua a
competência atribuída aos juízes federais para a concessão do benefício de aposentadoria
especial, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Rejeito a preliminar.
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4. O INSS ainda ataca a sentença sob o fundamento de que não considerado que
o autor não fazia o uso de arma de fogo, especialmente após sua reintegração pela Justiça do
Trabalho.

5. A sentença reconheceu como especial o período de 29/04/1995 a 20/12/2013,
em que o autor laborou na empresa Brink’s Segurança de Transportes de Valores Ltda.
Ressalvo que o autor foi demitido de referida empresa em 18/12/2007, mas, reintegrado por
ordem da Justiça do Trabalho (RT 135.2008.13.17.00-4), a partir de 07/05/2009, em função
diversa da de vigilante de carro forte. Na data de 10/04/2009, o autor foi reintegrado na
função de chefe de guarnição. Contudo, o PPP registra, de forma expressa, que no
exercício de chefe de guarnição entre 01/08/1996 a 20/12/2013, a parte autora portava
arma de fogo (revolver calibre 38 e espingarda calibre 12 modelo pump), de modo
permanente e habitual (Evento 1-PROCADM7- fls. 33/35). Logo, inegável que a contar de
sua reintegração em 07/05/2009, o autor voltou a exercer atividade perigosa, pelo uso de arma
de fogo.

6. Porém, é fato que entre 19/12/2007 a 06/05/2009 realmente o autor não
exerceu qualquer labor especial (com ou sem uso de arma de fogo). Contudo, esteve em
auxílio-doença entre 09/07/2008 a 30/09/2008 e de 26/01/2009 a 10/04/2009, conforme
consulta ao CNIS, e durante o vínculo laboral em que foi reintegrado. Em recente decisão na
data de 26/06/2019, a Primeira Turma do STJ, por unanimidade, se manifestou favorável à
contagem como especial dos períodos de auxílio-doença, nos casos em que o trabalhador
exercia atividade com risco de prejuízo à sua saúde quando ocorreu o afastamento. Os
ministros afirmaram que a contagem mais vantajosa ao segurado deve ser aplicada, mesmo
quando o auxílio-doença previdenciário advém de mera doença que gera incapacidade para o
trabalho. Na hipótese, os auxílios-doença foram decorrente do “stress causado pela atividade
do autor de vigilante-doença ocupacional” (vide sentença). A tese firmada pelo STJ no Tema
Repetitivo nº 998, deverá ser aplicada sobre todos os processos judiciais sobre o tema,
inclusive àqueles que estavam suspensos desde mar/2019, à espera de posicionamento da
Corte (REsp 1759098/RS e REsp 1723181/RS). Ora, de sorte que a jurisprudência autoriza a
contagem dos períodos de gozo em auxílio-doença como especiais, desde que a atividade
exercida seja considerada especial. Mas, não há previsão de contagem como especial, nem na
jurisprudência, de contagem de tempo especial que sequer foi laborado. Portanto, no intervalo
em que esteve fora da empresa (19/12/2007 a 06/05/2009), apenas os intervalos em que
recebeu auxílio-doença 09/07/2008 a 30/09/2008 e de 26/01/2009 a 10/04/2009 podem ser
computados como tempo especial.

7. Logo, em que pese referido período de 19/12/2007 a 06/05/2009, possa ser
computado como tempo se serviço comum (em razão da reintegração ao emprego), apenas os
períodos de 29/04/1995 a 18/12/2007 (vigilante-PPP), 09/07/2008 a 30/09/2008 (auxílio-
doença), 26/01/2009 a 10/04/2009 (auxílio-doença) e 08/05/2009 a 20/12/2013 (PPP)
podem ser considerados especiais.

8. A despeito de nem todo o período de 19/12/2007 a 06/05/2009, ser
computado como de labor especial, porquanto o autor não exerceu qualquer labor especial
nesse interregno, ficando, porém, apenas em alguns períodos de auxílio-doença (esses sim,
podem ser computados), ainda assim, obtém o tempo necessário para manter sua
aposentadoria especial. Veja-se:
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Período:                                                                               Somatório:
16/08/1986 a 14/04/1987                                                   0 a 7 m 29 d (sentença- vigilante- CTPS)
02/02/1988 a 01/01/1993                                                   4 a 11 m 0 d (sentença- vigilante- CTPS)
14/04/1993 a 28/04/1995                                                   2 a 0 m 15 d (administrativamente)
29/04/1995 a 18/12/2007                                                   12 a 7 m 20 d (sentença –voto- arma de fogo)
09/07/2008 a 30/09/2008                                                   0 a 2 m 22 d (sentença –voto – auxílio-doença)
26/01/2009 a 10/04/2009                                                   0 a 2 m 15 d (sentença –voto- auxilio-doença)
08/05/2009 a 20/12/2013                                                   4 a 7 m 13 d (sentença –voto – arma de fogo)
                                                                                          25 a 03 m 24 d

 

9. Pelo exposto, Voto por DAR PARCIAL provimento ao recurso do INSS, a
fim de reconhecer como especiais, além do período administrativo (14/04/1993 a
28/04/1995), os períodos de 16/08/1986 a 14/04/1987, 02/02/1988 a 01/01/1993, 14/04/1993
a 28/04/1995, 29/04/1995 a 18/12/2007, 09/07/2008 a 30/09/2008, 26/01/2009 a 10/04/2009 e
de 08/05/2009 a 20/12/2013, e conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial, desde
a data do requerimento administrativo (DER: 10/07/2017). No mais, inalterada a sentença.
Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96) ou em honorários
advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000303684v6 e do código CRC 6162c5b8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5000872-34.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADELMO MARINATO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido
autoral, ao condenar o réu a averbar tempo rural de 01/11/1991 a 30/03/1993 e a implantar o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral em 04/08/2017, tudo com
juros desde a citação e correção monetária com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E). Aduz o INSS que o período rural entre de 01/11/1991 a 30/03/1993, sem o
respectivo recolhimento previdenciário não pode ser computado para fins de carência de
qualquer benefício urbano nem para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição, pois o
tempo de serviço do trabalhador rural somente pode ser contado para efeito de carência a
partir da competência de novembro de 1991, desde que haja contribuição para o RGPS. Ante
o exposto, requer o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS digne-se essa Egrégia Turma
em DAR PROVIMENTO ao presente Recurso, reformando a r. Sentença nos termos acima.
Também postulou seja alterado o índice de correção a ser aplicado, conforme art. 1º-F da Lei
n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09.

2. ADELMO MARINATO apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

3. A sentença reconheceu como tempo labor rural o período de 08/07/1982 a
30/03/1993. O juiz ressalvou na sentença que o período laborado após a edição da Lei
8.213/91 não vale para carência. Pontuou, ainda, que na época do requerimento
administrativo, a parte autora havia ultrapassado o número mínimo de contribuições
necessárias para o preenchimento da carência, referentes ao desempenho de atividades
urbanas (Evento 30).

4. Segundo a sentença, na DER (04/08/2017), o autor contava com 38 anos 01
mês e 04 dias de tempo de contribuição. Desse tempo, 10 anos 08 meses e 26 dias seria de
tempo rural (08/07/1982 a 30/03/1993).
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5. O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de
contagem de tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições,
desde que prestado antes de 1991. Ressalvo, porém, 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”.

6. 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
24/7/1991) pode ser computado independentemente do recolhimento das contribuições. Dessa
forma, apenas o tempo de serviço rural até 24/7/1991 poderia ser reconhecido sem
contribuições, para fins de contagem de tempo de serviço. A partir da Lei nº 8.213/91, o
trabalhador rural deveria recolher a contribuição previdenciária prevista nessa lei para fins de
obter aposentadoria por tempo de contribuição. 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”. Assim, o tempo de serviço rural posterior a 1º/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 1º/11/1991 para efeito de concessão de benefícios previdenciários de trabalhador
urbano só é possível mediante recolhimento das contribuições previdenciárias.

7. Somente na hipótese de aposentadoria por idade rural ou híbrida  (esta
última se baseia na soma de tempo de serviço rural e urbano - art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91
com a redação da Lei nº 11.718/08), o tempo de serviço rural, mesmo se posterior a
novembro/1991, pode ser averbado e computado como carência. A averbação do tempo de
serviço rural posterior a novembro/1991 poderá ser aproveitada para concessão de
aposentadoria por idade rural ou híbrida, mas não para aposentadoria por tempo de
contribuição.

8. Na hipótese dos autos, e considerando que o tempo rural reconhecido é de
08/07/1982 a 30/03/1993, somente até 31/10/1991, o mesmo pode ser contado como tempo de
contribuição na aposentadoria urbana, mas não para carência. A par disso, quando o autor
requereu aposentadoria por tempo de contribuição (NB 178.543.998-4 - DER 04/08/2017), o
INSS apurou 28 anos 06 meses e 16 dias de tempo de contribuição urbano e 265 meses de
carência (Evento 1- PROCADM7- fl. 10). Somando o tempo de serviço rural referente ao
período de 08/07/1982 a 30/10/1991 (inclusive para fins de carência), ao tempo urbano
(04/1993 a 2017 - Evento 1- PROCADM7- fls. 6/10), o autor completa mais de 35 anos de
tempo de contribuição, e carência superior a 180 meses (só com o tempo urbano). Logo, tem
direito à aposentadoria por tempo de contribuição, incluído o cômputo do tempo rural de
08/07/1982 a 31/10/1991, exceto para fins de carencia (de 01/11/1991 até 30/03/1993, sem
contribuição, não pode ser computado como tempo de serviço/contribuição, na hipótese).
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9. Em relação à correção monetária, o STF asseverou que a 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. Ainda, no Recurso
Especial n. 1.495.146, vinculado ao tema repetitivo n. 905, do STJ, publicado em 02/03/2018,
foi esclarecido o não cabimento da modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial da remuneração da poupança, no âmbito do STF, pois objetivou apenas reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, prevalecendo o IPCA-E e o
INPC como índices de corrigir o fenômeno inflacionário. Na hipótese, esse é o padrão a ser
observado. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de
eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja
modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A declaração de
inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do quando
decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal. Na hipótese, também nada a alterar
na sentença quanto aos juros e correção monetária.

10. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL provimento ao recurso do
INSS, para exluir da condenação a averbação do tempo rural de  01/11/1991 até
30/03/1993, mantendo a condenação do INSS a implantar o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição integral em favor do autor na DER em 04/08/2017, tudo com juros e
correção, na forma da sentença, pela fórmula de cálculo mais vantajosa. No mais,
mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96)
ou em  honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000320090v8 e do código CRC 2968eaa4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002547-32.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA DONNA DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RENATO CAMATA PEREIRA (OAB ES017056)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado (evento34) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento30), que julgou
parcialmente procedente o pedido para reconhecer o período de labor da autora como
segurada especial entre 01/08/1980 a 31/10/1991, determinando que o INSS averbe o referido
período para todos os efeitos. Em suas razões, argumenta a não comprovação de atividade
rural durante o período alegado. Postula a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais.

02. LUZIA DONNA DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões, nas quais requer
que o recurso interposto não seja conhecido, requer ainda seja deferido a autora o direito de
recolher o tempo rural depois de 31/10/1991, indenizando o INSS para suprir a carência
(evento39).

03.  É o relatório.

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

05. Nos termos do art. 201, § 7º, inc. I da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional nº 20 de 1998, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao
segurado que completar, ao menos, 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

06. Cabe registrar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a
aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91,
que dispõe:

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:

(...)
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§ 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.

07. Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91
pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo,
contudo, ser utilizado para cumprir a carência exigida para este tipo de aposentadoria.
Ressalta-se que, para concessão do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um
mínimo de 180 contribuições mensais à previdência, chamado de carência, conforme
estabelecido no art. 25, inc. II, da Lei nº 8.213/91. Importante esclarecer que, para os
segurados inscritos na Previdência Social antes da edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o
período de carência descrito na tabela do art. 142.

08. No presente processo, a controvérsia gira em torno do tempo de labor rural
prestado pela autora para fins de somar-se ao tempo de contribuição urbana (192
contribuições) já reconhecido administrativamente pelo INSS (evento12, PROCADM1,
fls.54/56).

09. A autora pretende o reconhecimento do período rural de 01/08/1980 a
31/03/1985, de 01/11/1985 a 31/01/1993 e de 10/02/1993 a 06/01/2000, para tanto juntou: i)
certidão de seu casamento com Marcílio Francisco de Oliveira, contraído em 04/10/1984, na
qual consta a profissão do marido como lavrador (evento1, PROCADM3, fl.14); ii) ficha de
matrícula (evento1, PROCADM4, fl.01/04); iii) ficha de atendimento ambulatorial (evento1,
PROCADM4, fl.05/08); iii) contrato de parceria agrícola pelo período de 01/08/1980 a
31/03/1985, com firma reconhecida em 24/03/2017 (evento1, PROCADM4, fl.09/10); iv)
contrato de parceria agrícola pelo período de 01/11/1985 a 31/01/1993, com firma
reconhecida em 24/03/2017 (evento1, PROCADM4, fl.14/15); v) contrato de parceria
agrícola pelo período de 06/01/1997 a 06/01/2000 (verbal desde 10/02/1993), com firma
reconhecida em 11/04/2017 (evento1, PROCADM4, fl.22/23).

10. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido sob o seguinte
fundamento:

“(...)Para a comprovação do período rural, juntou o autor os seguintes documentos que
servem de início de prova material:

Certidão de casamento de 1984 qualificando o esposo como lavrador (Evento 16, PET1, fl.
14).

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 da autora, sendo certo que restou
comprovado que a autora trabalhou como segurada especial de 1980 até 2000.

Destaco que somente é possível computar o período rural anterior a competência de novembro
de 1991 como tempo de contribuição sem que haja indenização, nos termos do art. 55, §2º da
Lei 8.213/91 e art. 123 do Decreto 3.048/99.
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Sendo assim, reconheço o tempo de serviço como segurada especial entre 01/08/1980 a
31/10/1991.

Somado o tempo aqui reconhecido com aquele reconhecido pelo INSS (e aceito pela autora em
sua inicial), a autora não atinge o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo
de contribuição.”

11. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material a
comprovar o labor rural da autora no período de 04/10/1984 e 31/10/1991.  A certidão de
casamento com Marcílio Francisco de Oliveira, contraído em 04/10/1984, na qual consta a
profissão do marido como lavrador (evento1, PROCADM3, fl.14) é documento aceito de
modo pacífico pela jurisprudência como início de prova material da condição de segurado
especial, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. É de se ter em
conta, ainda, que no CNIS da autora (evento16, PET2) não consta qualquer vínculo de
natureza urbana até o ano 2000.

12. Em relação ao período de 01/08/1980 a 03/10/1984, verifico que a autora
nesse período era solteira e menor, não podendo a prova referente ao marido ser estendida a
ela, não havendo assim documentos hábeis a comprovar o exercício de atividade rural em
regime de economia familiar antes de seu casamento (ocorrido em 04/10/1984. Ademais,
nada consta em relação aos genitores da autora, não se podendo presumir que
eram trabalhadores rurais. Assim como também não há prova em nome próprio da autora. Os
contratos de parceria agrícola pelos períodos de 01/08/1980 a 31/03/1985, de 01/11/1985 a
31/01/1993 e de 06/01/1997 a 06/01/2000 (evento1, PROCADM4, fl.09/23) não servem
como início de prova material, posto que só tiveram firma reconhecida em 2017, o que
compromete o valor probatório, já que sequer pode-se atestar, ao certo, a data da confecção
dos referidos instrumentos. Nesse ínterim, há entendimento da TNU no sentido em que os
contratos particulares de parceria e afins somente podem servir como início de prova material
da condição de rurícola “a partir do momento em que contem com reconhecimento de firma
ou autenticação que comprove a data de sua confecção” (PEDILEF 2007.72.52.00.09928).

13. Quanto aos termos de declaração constantes de instrumento particular, como
as fichas de matrícula (evento1, PROCADM4, fl.01/04) e as fichas de atendimento
ambulatorial (evento1, PROCADM4, fl.05/08) considero que não fazem prova em face de
terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do
documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de
ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.

14. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), tendo eficácia probatória para momentos posteriores e também anteriores,
desde que o conjunto probatório esteja harmônico. Nesse contexto, o acervo probatório
existente nos autos revela-se robusto e tem o condão de servir como início de prova material
do exercício de atividade rural pela autora pelo período entre 04/10/1984 e 31/10/1991.
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15. Quanto ao reconhecimento de tempo rural posterior a novembro de 1991
sem o devido recolhimento da contribuição previdenciária, este se revela impossível, pois, em
linhas gerais, a Aposentadoria por Tempo de Contribuição está prevista no art. 55, § 2º1, da
Lei 8.213/91 c/c art. 9º, EC nº 20/98, onde se possibilita o reconhecimento do período
laborado em regime de economia familiar (para o cômputo como tempo de contribuição, sem
que estas tenham efetivamente ocorrido),  tão-somente em relação ao período anterior à
entrada em vigor da Lei 8.213/91.

16. Por fim, verifico que a autora requereu em sede de contrarrazões o direito de
recolher o tempo rural depois de 31/10/1991, indenizando o INSS para suprir a carência,
contudo, verifico que tal pedido não foi objeto do presente processo judicial, tampouco do
processo administrativo. Dessa forma, deixo de apreciar o pedido em razão da ausência de
prévio requerimento administrativo. 

17. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento, apenas
para excluir dos assentamentos do autor o período rural de 01/08/1980 a 03/10/1984. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da
Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000324597v4 e do código CRC 3dcedb79.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 94



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 357/707

5000922-63.2018.4.02.5001 500000329134 .V6 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5000922-63.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DARCI ESCANDIAN (AUTOR)
ADVOGADO: JOANA FRANCISCO CLEN (OAB ES015236)

RELATÓRIO

01. Trata-se de ação por meio da qual DARCI ESCANDIAN requer a concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição com averbação do tempo de serviço rural no
período de 07/1971 a 12/1984.  O MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES
proferiu sentença julgando procedente seu pedido para condenar o INSS a averbar o período
na condição de segurada especial e conceder em favor da parte autora a aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER em 29/10/2015 (evento32). O INSS interpôs embargos
de declaração (evento40), os quais foram parcialmente providos, apenas para alterar parte do
dispositivo da sentença, fazendo constar como segurado especial (trabalhador rural) o período
de 20/08/1967 a 30/06/1983 (evento50).

02. O INSS interpõe recurso inominado (evento54), no qual argumenta a não
comprovação de atividade rural durante o período alegado. Também arguiu que a correção
monetária deve ser aquela prevista no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº
11.960/09, ou seja, a TR. Postula a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais, bem como para que sejam restituídos os valores pagos a
título de tutela antecipada.

03. O autor apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da
sentença (evento59).

04.  É o relatório.

05. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

06. Nos termos do art. 201, § 7º, inc. I da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional nº 20 de 1998, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao
segurado que completar, ao menos, 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

07. Cabe registrar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a
aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91,
que dispõe:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 95



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 358/707

5000922-63.2018.4.02.5001 500000329134 .V6 JES10878© JES7044

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:

(...)

§ 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.

08. Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91
pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo,
contudo, ser utilizado para cobrir a carência exigida para este tipo de aposentadoria. Ressalta-
se que, para concessão do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um mínimo
de 180 contribuições mensais à previdência, chamado de carência, conforme estabelecido no
art. 25, inc. II, da Lei nº 8.213/91. Importante esclarecer que, para os segurados inscritos na
Previdência Social antes da edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência
descrito na tabela do art. 142.

09. No presente processo, a controvérsia gira em torno do tempo de labor rural
prestado pelo autor para fins de somar-se ao tempo de contribuição já reconhecido
administrativamente pelo INSS - 28 anos, 2 meses e 6 dias (evento16, PROCADM2,
fls.11/13).

10. O autor pretende o reconhecimento do período rural de 07/1971 a 12/1984,
para tanto juntou: i) CTPS (evento1, CTPS4); ii) carteira do sindicato rural com filiação em
09/07/1977 (evento1, DSINRURAL5); iii) declaração de exercício de atividade rural emitida
pelo sindicato (evento1, DSINRURAL6); iv) certidão de seu casamento com Lusia Cetto,
contraído em 12/02/1983, na qual consta a sua profissão como lavrador (evento1,
CERTCAS7); v) certidão de nascimento do filho do autor, ocorrido em 26/12/1983, na qual
consta a profissão do autor como lavrador (evento1, CERTCAS8); vi) declaração de terceiro
proprietário acerca do labor do autor no período de 07/1971 a 12/1984 (evento1, DECL9);
vii) ficha do sindicato rural com admissão em 1977 (evento1, DSINRURAL10).

11. O Juízo a quo julgou procedente o pedido sob o seguinte fundamento:

“(...)Realizada a Justificação Administrativa Evento 23, OUT3, as testemunhas confirmaram o
trabalho rural do autor desde a infância e posteriormente foi trabalhar rural com carteira
assinada.

Passo a decidir.

Como se sabe, a comprovação da atividade rural (e também da atividade como empregado)
demanda a existência de início de prova material, não podendo ser apenas realizada por oitiva
de testemunhas. Neste sentido, vejamos o art. 55, § 3º, da Lei nº. 8.213/91:

§ 3º 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
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testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto
no Regulamento.

A Súmula nº. 149 do STJ também é expressa sobre a questão:

Súmula 149. A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

De outro lado, o art. 55 § 2º, excetua o segurado rural de contribuir até 1991.

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.

O autor nasceu em 20/08/1955, o que legitima o reconhecimento a partir de 20/08/1967,
segundo a jurisprudência do STJ[1], a 31/12/1984 porque o seu CNIS aparece a inscrição
como empresário no início de 1985 por 04 meses.

O INSS apurou até a data do requerimento administrativo 28 anos, 02 meses e 06 dias, não
reconhecendo a atividade rural do autor.

O autor tem direito de acrescer ao somatório, o período rural de 20/08/1967 a 31/12/1984, o
que equivale a 17 anos, 04 meses e 17 dias, os quais somados ao tempo apurado pelo INSS
ultrapassa o tempo de 35 anos de contribuição o que dá ensejo a aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos integrais, com aplicação do art. 29-C, pois, o somatório da idade
com o tempo de contribuição ultrapassa o fator 95.”

12. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material a
comprovar o labor rural do autor no período de 08/1973 a 06/1983.  A carteira do
Sindicato Rural com filiação em 09/07/1977 (evento1, DSINRURAL5), a certidão de seu
casamento, contraído em 12/02/1983 e a certidão de nascimento do filho do autor, ocorrido
em 26/12/1983, nas quais consta a profissão do autor como lavrador (evento1, CERTCAS 7 e
8) são documentos aceitos de modo pacífico pela jurisprudência como início de prova
material da condição de segurado especial, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada,
inclusive retrospectivamente, por prova testemunhal. Insta destacar, que consta no CNIS do
autor (evento54, pet1) recolhimentos previdenciários na condição de “empresário” entre
julho de 1983 e abril de 1986, o que impede o reconhecimento do labor rural do autor nesse
período.

13. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material
abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória da prova material para
momentos posteriores e também anteriores, com base em prova testemunhal convincente. No
caso dos autos, considero que as testemunhas ouvidas na Justificação Administrativa
(evento23, out3) foram unânimes em atestarem o trabalho rural do autor na propriedade rural
do Sr. Dorozel, conforme afirmado pelo autor na inicial.

14. Em relação ao período de 20/08/1967  a 07/1973 (12 a 18 anos)
reconhecido pelo juiz sentenciante, quando o autor ainda era menor de idade (nascido em
20/08/1955), verifico que não há nos autos documentos hábeis a comprovar tal período. É
pacífico o entendimento de que os documentos em nome dos genitores aproveitam os
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filhos, principalmente quando estes ainda são menores e solteiros. Contudo, não consta
nos autos prova de que os genitores do autor eram trabalhadores rurais ou mesmo que
residiam na roça. Pelo contrário, uma das testemunhas na Justificação Administrativa afirmou
que o pai do autor possuía um “boteco” (evento23, out3, fl.05). Ademais, em consulta ao
sistema PLENUS, verifico que a mãe do autor é beneficiária de pensão por morte na
qualidade de comerciário.

15. Em conclusão, reconheço como tempo de atividade rural apenas o
período de 08/1973 (a partir de 18 anos) a 06/1983. Pois bem, somado esse tempo rural ora
reconhecido de 9 anos, 10 meses ao tempo averbado pelo INSS de 28 anos, 2 meses e 6 dias,
tem-se aproximadamente 38 anos de tempo de contribuição, o que é suficiente à obtenção
de aposentadoria por tempo de contribuição.

16. Quanto a correção monetária, se faz necessário esclarecer as limitações do
julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE
870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada naquelas ações guardavam
referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios, não sendo aplicável para a
fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

17. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

18. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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 ii) 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.

19. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
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não me parece sequer 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.

20. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

21. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento, apenas
para excluir dos assentamentos do autor o período rural de 20/08/1967 a 07/1973. Fica
mantida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 29/10/2015. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da
Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000329134v6 e do código CRC 5a63b2e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002791-58.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RELATÓRIO

01. JOÃO BATISTA DA SILVA interpôs embargos de declaração em face do
acórdão da Turma Recursal, em que alega omissão, porquanto não houve manifestação sobre
a concessão de tutela de urgência.

02. Verificada a tempestividade do recurso e, presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração, e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela, realmente, não foi apreciado
na instância recursal, apesar de encontrar-se inserido no corpo da petição inicial. Reconheço a
omissão do julgado e passo a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

04. Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo”. A parte autora faz jus à concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 26/09/2018, que se reverte em sustento
próprio e de sua família.

05. Posto isso, VOTO POR dar provimento aos Embargos de Declaração a fim
de CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, e determinar ao INSS a imediata
implementação do benefício postulado de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor,
em até 30 dias de sua intimação. Os valores retroativos (parcelas vencidas desde a DER),
após o trânsito em julgado serão oportunamente pagos, por meio de RPV. Nada mais a alterar
no voto.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318834v3 e do código CRC 383daff0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 96



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 363/707

5002791-58.2018.4.02.5002 500000318834 .V3 JES10344© JES7044

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 96



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 364/707

5004995-78.2018.4.02.5001 500000271628 .V13 JES10344© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5004995-78.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo
MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (Evento 30), que julgou parcialmente
procedente o pedido do autor ao condenar-lhe a averbar como COMUM os períodos de
01.01.1993 a 06.04.1993 e 21.01.1994 a 05.09.1994. Aduz o INSS que a sentença de mérito
merece reforma, uma vez que o exame da documentação acostada aos autos do processo
deixa claro que nem sempre o autor desempenhou suas atividades laborativas armado, uma
vez que trabalhou como ASSESSOR DE SEGURANÇA e como ENCARREGADO. Pugna
pela reforma da sentença. O autor apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença
(Evento 38).

2. ALDEMAR ELEOTERIO GOMES também interpôs recurso inominado
(Evento 33). Aduz que com o reconhecimento do período homologado pelo Douto Juízo em
sentença, somado ao que conta na carteira de trabalho do recorrente, alcança 98,06 pontos,
considerando que o necessário é 96, e ainda, com período de carência de 419 meses,
considerando que o necessário é 180 meses, cálculo feito pelo período que consta na CTPS
entre 29/01/1973 a 11/01/2014. Postula seja reformada a sentença, condenando o INSS na
concessão da aposentadoria. O INSS não apresentou contrarrazões (Evento 39).

É o relatório. Passo à análise dos recursos inominados.

VOTO

 

3. RECURSO DO INSS: Períodos de 01.01.1993 a 06.04.1993 e 21.01.1994 a
05.09.1994. A sentença não enquadrou referidos períodos como especiais, apenas como
tempo COMUM a serem incluídos no CNIS, porque anotados na CTPS, sem indício de
fraude, ex vi do Enunciado 12 do TST e da Súmula 75 TNU. Veja-se:

“Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
autorais e resolvo o mérito da ação (art. 487, I, NCPC), para apenas condenar o INSS a
reconhecer, como tempo comum, os períodos trabalhados pelo autor, de 01.01.1993 a
06.04.1993 e 21.01.1994 a 05.09.1994.

(...)” [colori]
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4. Portanto, considerando que referidos períodos não foram enquadrados como
especiais, porque não comprovado o uso de arma de fogo pelo autor nas atividades de
ASSESSOR DE SEGURANÇA e ENCARREGADO, falta ao INSS interesse de agir recursal,
pelo que não conheço do recurso inominado interposto.

5. RECURSO DO AUTOR: Contagem de todo o tempo da CTPS para fins
de aposentadoria na DER (11/09/2013). Comparando os vínculos anotados na CTPS do
autor, com os que foram efetivamente averbados pelo INSS (Evento16-CONT1- fls. 25/26),
pode-se apurar mais divergências do que aquelas verificadas na sentença. Veja-se:

CTPS (EV.14- PROCADM1- fls. 5/6)        INSS (EV.14-PROCADM1-fls.25/26)
-29/01/1973 a 08/06/1974                             29/01/1973 a 08/06/1974 -ok
-15/01/1974 a 14/01/1980                             15/01/1974 a 14/01/1980 - ok
-02/06/1980 a 15/01/1981                             02/06/1980 a 15/01/1981-ok
-01/06/1981 a 23/07/1986                             01/06/1981 a 23/07/1986-ok
-11/08/1986 a 08/05/1990                             11/08/1986 a 08/05/1990-ok
-02/10/1990 a 31/12/1992                             02/10/1990 a 31/12/1992- ok
-01/01/1993 a 06/04/1993 (fl.6)                    01/01/1993 a 06/04/1993 (sentença)
-21/01/1994 a 05/09/1994(fl.6)                     21/01/1994 a 05/09/1994 (sentença)
-01/03/1995 a 01/06/2002 (fl.6)                    01/03/1995 a 31/03/2002 (divergência)
-21/03/2005 a 07/03/2007 (fl.5)                    21/03/2005 a 30/09/06 (divergência)
-06/08/2007 a 11/01/2014 (Ev.1-CTPS6-fl.9) 06/08/2007 a 30/06/13 (divergência)

6. Em todos os períodos em que há divergência da anotação do vínculo
registrado na CTPS com o que averbou o INSS (CNIS), pode-se observar que o autor era
segurado obrigatório do INSS, na condição de “empregado”. Portanto, os mesmos
fundamentos da sentença que justificaram a condenação do INSS em averbar os períodos de
01.01.1993 a 06.04.1993 e 21.01.1994 a 05.09.1994, quais sejam o Enunciado n° 12 do TST
e a Súmula 75 da TNU, servem para determinar ao INSS, também, a averbação integral dos
vínculos de labor do autor de 01/03/1995 a 01/06/2002 (EV.14- PROCADM1- fls. 5/6),
21/03/2005 a 07/03/2007 (EV.14- PROCADM1- fls. 5/6) e de 06/08/2007 a 11/01/2014 (Ev.1-
CTPS6-fl.9).

7. Todavia, mesmo com a averbação de todos os vínculos de labor do autor
anotados em sua CTPS (excluídas as concomitâncias), ele não alcança 35 anos de tempo de
contribuição na DER (11/09/2013). Veja-se:

Período:                                        Modo:                         Total normal:         Acréscimo:            Somatório:
29/01/1973 a 08/06/1974            normal                          1 a 4 m 10 d                não há                     1 a 4 m 10 d
09/06/1974 a 14/01/1980            normal                          5 a 7 m 6 d                  não há                      5 a 7 m 6 d
02/06/1980 a 15/01/1981            normal                          0 a 7 m 14 d                não há                     0 a 7 m 14 d
01/06/1981 a 23/07/1986            normal                          5 a 1 m 23 d                não há                    5 a 1 m 23 d
11/08/1986 a 08/05/1990            normal                          3 a 8 m 28 d                não há                     3 a 8 m 28 d
02/10/1990 a 06/04/1993            normal                   2 a 6 m 5 d                  não há             2 a 6 m 5 d (sentença)
21/01/1994 a 05/09/1994            normal                   0 a 7 m 15 d               não há            0 a 7 m 15 d (sentença)
01/03/1995 a 01/06/2002            normal                          7 a 3 m 1 d                  não há                      7 a 3 m 1 d
21/03/2005 a 07/03/2007            normal                          1 a 11 m 17 d              não há                  1 a 11 m 17 d
06/08/2007 a 11/09/2013            (DER)normal           6 a 1 m 6 d                  não há                         6 a 1 m 6 d
                                                                                                                                                                                 34 a 11 m
05 d
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8.  Noto, porém, que o autor postulou a reafirmação da DER (Evento3). Na
"reafirmação da DER", o INSS reexamina a situação do requerente em momento posterior à
data de entrada do requerimento administrativo. Se o requerente, com base nos fatos
supervenientes, tiver passado a completar os requisitos para o benefício, o INSS concede o
benefício, mas modifica a DER, ou seja, o INSS ficticiamente trata o caso como se o
segurado tivesse formulado um novo requerimento administrativo posterior na data em que
completou os requisitos. O art. 690 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS assim dispõe:

“Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não
satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em
momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de
reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.”

9. Em 18/11/2013, o processo administrativo ainda estava em curso, haja
vista a Carta de Indeferimento do pedido de aposentadoria formulado em 11/09/2013-DER
pelo autor (Evento 1- Carta 9). Nos termos do presente voto, na DER original o autor contava
com 34 anos 11 meses e 05 dias, portanto, faltava apenas 25 dias para completar o tempo de
contribuição para uma aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais.
Depois que o autor formulou o requerimento administrativo original, continuou acumulando
tempo de contribuição. Ou seja, na data de 04/10/2013, no curso do processo
administrativo e antes de receber a carta de indeferimento (em 18/11/2013), o autor fazia
jus a uma aposentadoria por tempo de contribuição visto que preenchia os requisitos legais. 

10. Logo, não há impedimento para que a DER seja reafirmada para a data de
06/10/2013 (durante o curso do processo administrativo), para fins de obter uma
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, na melhor forma de
cálculo (art. 122 da Lei nº 8.213/91). 

11. Por outro lado, não é possível aplicar a fórmula 85/95, tal como pleiteado
em grau de recurso, porquanto somente com a edição da Lei nº 13.183/2015, é que se passou
a ser possível tal metodologia de cálculo. Destaco que caso o autor opte em obter seu
benefício previdenciário de aposentadoria mediante o cálculo da fórmula 85/95, deverá abrir
mão (por escrito nestes autos) da concessão do benefício ora deferido, e formular novo
requerimento administrativo. 

12. Por fim, em que pese o direito do autor à reafirmação da DER para a data de
06/10/2013, o tema encontra-se afetado como representativo da controvérsia nos Recursos
Especiais n. 1.727.063, 1.727.064 e 1.727.069, em que foi determinado o sobrestamento das
ações que tratam da questão, em 14/08/2018, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais
Federais (art. 1037, II, CPC 21015). Sendo assim, após intimação do julgado e cumprimento
da tutela quanto à matéria não suspensa (averbação de tempo comum constante em
CTPS), impõe-se a suspensão do processo até o julgamento pela Corte quanto à possibilidade
de reafirmação de DER. Ou seja, suspendo o capítulo do voto que trata da concesão da
aposentadoria aqui deferida, enquanto não julgado o tema "reafirmação de DER" pelo STJ.

11. Pelo exposto, Voto por dar PROVIMENTO parcial ao recurso do autor para
condenar o INSS a  reafirmar a DER e DIB para 06/10/2013, bem como averbar COMO
TEMPO COMUM nos assentamentos do autor os períodos de 01/01/1993 a 06/04/1993,
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21/01/1994 a 05/09/1994, 01/03/1995 a 01/06/2002, 01/03/1995 a 31/03/2002, 21/03/2005 a
07/03/2007 e de 06/08/2007 a 11/01/2014, conforme anotado em CTPS, para fins
previdenciários. CONCEDO A TUTELA DE URGENCIA PRA DETERMINAR AO INSS
A IMEDIATA AVERBAÇÃO CORRETA DOS VÍNCULOS DE LABOR DO AUTOR dos
períodos de 01/01/1993 a 06/04/1993, 21/01/1994 a 05/09/1994, 01/03/1995 a 01/06/2002,
01/03/1995 a 31/03/2002, 21/03/2005 a 07/03/2007 e de 06/08/2007 a 11/09/2013 (DER
original). O cumprimento da tutela de urgência pelo INSS não está afetado pela suspensão do
processo. Sentença parcialmente reformada. Sem condenação do autor em custas ou em
honorários advocatícios (Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES). NÃO CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO DO INSS, por ausência de interesse de agir. Sem condenação
do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Condeno o INSS em honorários
advocatícios que também arbitro em 10% sobre o valor da causa. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000271628v13 e do código CRC 48bf7536.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5002137-62.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SEBASTIAO JAIME BIASE (AUTOR)
ADVOGADO: AMAURI BRAS CASER (OAB ES019221)

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

RELATÓRIO

1. SEBASTIÃO JAIME BIASE interpõe Recurso Inominado em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de renúncia à aposentadoria concedida pelo
INSS, com posterior concessão de nova aposentadoria, mas, desta vez, com o cômputo das
contribuições vertidas após concessão do aludido benefício previdenciário. Defende o direito
à renúncia de seu benefício, de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que se trata
de direito patrimonial disponível, e, em ato contínuo, pleiteia a concessão de uma nova
aposentadoria, agora por idade, sem a utilização do tempo de serviço e de contribuições que
fundamentaram a prestação previdenciária originária (reaposentação), somente utilizando o
período contributivo posterior à sua primeira aposentação. Por fim assevera que a vedação ao
uso das contribuições posteriores se aplica ao caso da Desaposentação, porém, diverso do que
pretende, que é tão-somente a transformação de seu benefício (reaposentação).

2. O INSS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

3. É o Relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso inominado e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

4. Em que pese o quanto argumentado pela parte autora, é preciso ter em conta
que a premissa tratada no Recurso Extraordinário nº 661.256, julgado pelo STF em sede de
repercussão geral junto ao STF, não foi restrita ao âmbito da "desaposentação". Desde logo
veja-se o teor do quanto firmado por ocasião do julgamento, conforme acórdão publicado em
28/09/2017:

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.

5. Da leitura do artigo 18, §2º da Lei n. 8213/91: "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" extrai-se a impossibilidade de  concessão de qualquer benefício previdenciário,
exceto os taxativamente previstos, em razão do quanto trabalhado posterior à aposentadoria.
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Na hipótese específica dos autos, não é dado à autora pretender nova prestação previdenciária
fazendo uso de período/contribuições posteriores à data de sua aposentação, ainda que
tenha alcançado a carência e virtualmente preenchido os requisitos exigidos pela norma para
obtenção de outro benefício.

6. O dispositivo, reputado constitucional pela STF, é expresso ao vedar a
possibilidade de obtenção de qualquer prestação que decorra do exercício das atividades
sujeitas ao RGPS em período posterior à aposentação.

7. É preciso destacar que existem benefícios que são muito menos rigorosos em
termos de carência, a exemplo da Aposentadoria por Invalidez, que dispensa a carência em
algumas hipóteses. O segurado já aposentado, um dia depois de sua aposentação poderia
sofrer grave acidente, de natureza não trabalhista e incapacitante. Não faria jus, ainda assim, à
concessão do benefício, exatamente por não poder se aproveitar das relações posteriores à
aposentadoria. O intento normativo foi justamente estabilizar as relaçõs previdenciárias. Em
que pese qualquer segurado conte com o direito de se aposentar no exato momento em que
preenche os requisitos para tanto, também lhe é facultado escolher o momento de requerer o
benefício, de modo a se beneficiar de uma menor incidência do fator previdenciário, por
exemplo. Mesmo a possibilidade, em virtude do direito ao melhor benefício, de se revisar a
aposentadoria concedida, não leva em consideração período trabalhado posterior à
aposentação, mas tão-somente o lapso temporal e contributivo anterior.

8. Não há, assim, que se falar em renúncia à aposentadoria, em observância ao
princípio da estabilidade previdenciária, especialmente porque a renúncia, na hipótese,
representaria hipótese de ausência de benefício, considerando o óbice do artigo 18, §2º da Lei
n. 8213/91.

9. Por fim destaco que, em que pese a pretensão recursal de se promover
diferença quanto aos institutos da Desaposentação e da Transformação, em verdade, ambos
passam por contrariar o disposto na norma de regência, a qual, como já ressaltado, foi
reputada constitucional pelo STF.

10. Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários que ora arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da parte final do artigo 55 da Lei
n. 9099/95. A execução da verba de sucumbência fica, porém, suspensa, nos termos do artigo
98, §3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida no Evento 3.

 11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000300123v2 e do código CRC c660ca69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5019807-28.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JANDIR BARBOSA (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: CAMILA PIROVANI PAIXÃO (OAB ES028913)
ADVOGADO: SABRINA COUTINHO BARBOSA (OAB ES017380)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado (Evento 30), em face de Sentença
proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que lhe condenou a
averbar como tempo especial o período de atividade do autor de 1.5.1989 a 31.12.2003, e,
revisar o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB: 100.373.820-3) a
contar da citação (20.2.2019), momento no qual o INSS teve ciência do PPP atualizado
(emitido em 30.10.2018). Aduz o INSS em suas razões que: i) o PPP juntado ao processo
administrativo (sem indicação do responsável pelos registros ambientais) informa que
no período de 1.5.1989 a 31.12.2003 não existia responsável pelos registros ambientais na
empresa empregadora, enquanto o PPP juntado ao presente feito (evento 1) informa a
existência de responsável pelos registros ambientais; ii) além disso, não apresentado o
laudo técnico que embasou a medição do ruído; iii) não foi observada a metodologia ou
técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO) e não informado o nível de exposição
normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal. Postula sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. O autor apresentou
contrarrazões, pela manutenção da sentença (Evento 36).

02. JANDIR BARBOSA também interpôs recurso inominado (Evento 33), no
qual postula a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a
DER (2011) e não apenas da citação (2019), porquanto anexou ao processo administrativo
PPP que já atestava a exposição a ruído acima das médias. O INSS apresentou contrarrazões,
pela denegação do recurso do autor (Evento 37).

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço dos recursos e
passo ao exame dos seus respectivos méritos.

VOTO

03. A sentença enquadrou como especial o período de 1.5.1989 a 31.12.2003
em razão da exposição da parte autora ao agente ruído em intensidade superior ao limite de
tolerância, com base no PPP emitido em 30/10/2018, porque com indicação dos responsáveis
técnicos “habilitados” pelos registros ambientais por todo o período de atividade, e,
condenou o INSS a revisar a RMI do benefício do autor a contar da citação do INSS,
20/02/2019, momento em que o INSS teve ciência do PPP atualizado e corrigido, “que
prevalece sobre o antigo”.
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04. Recurso INSS: Divergência entre o PPP apresentado pelo segurado na
esfera administrativa e o PPP apresentado na esfera judicial/Metodologia da
FUNDACENTRO - NHO-01. O PPP (Evento1- OUT4- fls. 2/3), apresentado na via judicial,
emitido pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S.A, difere em relação ao PPP (Evento19
—PROCADM2- fls. 03/04), apresentado na via administrativa, sobretudo, quanto ao nome
dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais e o período a que estes se
responsabilizam.

05. Na via administrativa o indicado no PPP como responsável técnico pelos
registros ambientais entre 01/01/2004 em diante é BRUNO VIANNA DO AMARAL –
OAB/ES 9.772. No PPP apresentado na via judicial, alteraram-se os representantes técnicos
responsáveis pelos registros ambientais indicados (não mais constou o advogado que se
responsabilizou pelo PPP original), quais sejam: de 01/03/1986 em diante Ailton Lauto
Teixeira (HOEST) - CREA-ES 357D/MTE-16440, de 01/01/2012 em diante Wanderson
Lyrio Bermurdes (PREVIX) - CREA-ES 013415/D, de 01/01/2010 em diante Marcelo
Passos Novais (Fundação Joao Silveira) - CREA-27609/D e de 01/01/2004 em diante
Luciano Sergio Alves da Silva (SECMA) – CREA-MG 18597/MTE-4369.

06. Porém, em ambos os PPP’s há registro de ruídos acima de 90 dbA, e
metodologia de apuração pela NHO-01 da FUNDACENTRO, para o período de 1.5.1989 a
31.12.2003, inclusive.

07. A correção no PPP, quanto aos responsáveis técnicos, apresentado na via
judicial, ratificou a exposição do autor a ruídos acima das médias (acima de 90 dbA), em todo
o período retratado: 05/04/1989 a 30/10/2018. Outrossim, o que o INSS questiona em seu
recurso inominado é a ausência de Laudo Técnico (para apuração da média do ruído) e
inobservância das normas da NHO-01 da Fundacentro.

08. É o formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (criado pela Lei
9.528/97), o documento apto e suficiente para comprovar a exposição dos segurados ao
agente nocivo, pois contém registradas as condições de trabalho necessárias a facilitar a
verificação da concessão de aposentadoria especial, fazendo, inclusive, as vezes de laudo
pericial, como tem aceitado a própria Previdência Social, porque presumivelmente baseado
no laudo técnico. Além disso, a exigibilidade de memória escrita das medições de ruído
começou em 11/10/2001, por força da mencionada IN/57 do INSS, em seu art. 173, de 10 de
outubro de 2001. Antes disso não vigorava nenhum ato normativo que autorizasse a exigência
de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Não bastasse, a apresentação de histograma
ou de memória de cálculo só foi imposta a partir da Instrução Normativa INSS/DC nº
99/2003, e repetida nas Instruções Normativas subsequentes. Dessa forma, o art. 171 da IN
INSSS/DC nº 99, não poderia ter determinado a exigência de histograma para período
anterior. Aplica-se, no caso, o art. 170, §5º, de referida instrução, que dispõe: § 5º As
metodologias e os procedimentos de avaliação que foram alterados por esta Instrução
Normativa somente serão exigidos para as avaliações realizadas a partir de janeiro de 2004,
sendo facultado à empresa a sua utilização antes dessa data. O período em debate, vale
ressalvar, vai de 1989 a 2003. Ademais, como ressalvado na sentença “o STJ vem se
manifestando pela desnecessidade de apresentação conjunta de laudos técnicos, exceto
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados
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do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado. (Pet 10262 – 2013/04048114-0, de
16.2.2017; e RECURSO ESPECIAL Nº 1.652.663 - RS (2017/0025983-6) RELATOR:
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ 23/04/2018)”.

09. Quanto à inobservância das normas da NHO-01 da Fundacentro, destaco
que a medição do ruído, a partir de nov/2003, deve dar-se em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do Trabalho),
por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01). A NHO-01
estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece metodologia para
avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente por meio da dose
diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho; estabelece
especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de medição;
estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente; prevê
interpretação dos resultados. Porém, a apuração por meio de dosimetria pela NR-15, também
é compatível com a NHO-01 da Fundacentro.

10. É o que decidiu a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, por maioria, ao acolher
parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro. Mas, a partir
de então, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01
da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), inclusive por intermédio de
dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), só não sendo mais
admissível a utilização de decibelímetro.

11. Destaco ainda a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo
para afastar o enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
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tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”

12. No presente caso, o PPP (Evento19—PROCADM2- fls. 03/04),
formalmente válido, registra que a apuração do ruído no ambiente de trabalho do autor deu-se
por meio da metodologia da NHO-01 – Fundacentro, que é compatível com as normas da
própria Previdência. Logo, nada a alterar na sentença.

13. Recurso do autor: termo a quo da revisão de seu benefício.
Administrativamente, o INSS enquadrou com base nas informações do PPP emitido em 2011
pela Samarco Mineração S/A (Evento19—PROCADM2- fls. 03/04), como tempo de serviço
especial o período de 1.1.2004 até 7.11.2011 (Evento19- PROCADM4- fl.40), em razão da
exposição a ruído acima do limite de tolerância. O lapso anterior retratado no PPP, qual seja,
05/04/1989 a dez/2003, deixou de ser considerado como especial pelo INSS, porque no PPP
juntado no processo administrativo, só constava o responsável técnico pelos registros
ambientais a partir de 1.1.2004 até 07/11/2011 (emissão do PPP).

14. As disposições da IN INSS/PRES nº 77, de 21/01/2015, em especial o § 4º
aduz que “O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de
comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu
preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico
pericial”. Além disso, a TNU admite o PPP quando este formulário é preenchido pela
empresa e assinado por seu representante legal (PEDILEF n.º 200651630001741). Não se faz
necessário que o engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho assine o PPP
(apenas que conste a indicação de um desses profissionais no laudo).

15. É obrigatório que tais profissionais constem no formulário como
responsáveis pelos registros ambientais e/ou biológicos, para os períodos de labor ali
indicados. Isso porque a ausência de preenchimento dos campos destinados à indicação dos
profissionais “habilitados” faz presumir que o PPP tenha sido elaborado sem suporte em
laudo técnico pericial, fato que o torna nulo ou imprestável à prova pretendida. E a empresa
só pode preencher o formulário PPP com base no laudo técnico, previamente elaborado por
profissional habilitado para tanto, ex vi do art. 58 da Lei nº 8213/91.

16. Na hipótese, o PPP apresentado na via judicial (emitido em 2018) corrigiu o
PPP original, que indicou como responsável técnico advogado pelos registros ambientais em
determinado lapso de tempo. O advogado não é  profissional habilitado para tanto (atestar
registros ambientais). Portanto, como já assentado na sentença, o PPP emitido em 2018
prevalece sobre o PPP apresentado na via administrativa (2011), porquanto este se revela
formalmente válido, haja vista que preenche os requisitos legais. Consequentemente,
mantenho o termo a quo da revisão do benefício do autor a data de citação do INSS em
20/fev/2019, momento quando teve conhecimento de referido documento válido.

17. Pelo exposto, VOTO POR negar provimento a ambos os recursos
inominados. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da
Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS que fixo em 10% sobre o valor
das diferenças sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n.
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9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Condeno o
autor em custas e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça, que
ora defiro. Com o trânsito em julgado, remetam-se ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000312153v5 e do código CRC a67f259c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000341-48.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE NETO SANTA CLARA (AUTOR)
ADVOGADO: EDILAMARA RANGEL GOMES (OAB ES009916)

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

RELATÓRIO

1. JOSE NETO SANTO CLARA interpôs recurso inominado em face da
sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial de Vitória/ES, que reconheceu como
tempo de labor rural o período de 08/04/1970 a 30/04/2005, mas, julgou improcedente seu
pedido de aposentadoria por idade rural/híbrida/tempo de contribuição na DER
(15/03/2017). Sustenta, em síntese, que, além do período de trabalho rural (08/04/1970 a
30/04/2005), também contribuiu com trabalhador urbano, com CTPS registrada e como
contribuinte individual. Aduz o direito adquirido ao benefício de aposentadoria por idade
rural. Postula a anulação da sentença e a concessão de aposentadoria por idade rural.

2. O INSS apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado do autor.

VOTO

3. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o
benefício de aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do
art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se
mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em
atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida,
sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91).

4. O Regime Geral da Previdência Social contém regra de transição específica
para os segurados especiais ao assegurar-lhes o direito de requerer aposentadoria por idade,
no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de sua
vigência, desde que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses
idêntico à carência exigida (art. 143, da Lei n. 8.213/91). Complementando o artigo 143 na
disciplina da transição de regimes, o artigo 142 da Lei 8.213/91 estabeleceu que para o
segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o
trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das
aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial deve obedecer a uma tabela que
prevê prazos menores no período de 1991 a 2010.
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5. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem firme orientação de
que o direito à aposentadoria passa a integrar o patrimônio jurídico do sujeito quando
preenchidos os requisitos para a sua fruição, tal como veiculado pelo enunciado n. 359, da
súmula da sua jurisprudência, que também é aplicável aos segurados no Regime Geral da
Previdência Social, conforme o decidido - em regime de repercussão geral - no RE
630.501/RS (Pleno, Rel. p/acórdão Min. Marco Aurélio, DJE 23.08.2013).

6. Assim, o trabalhador rural 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. Aplica-se, no caso, a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU), que diz que: “Para a concessão de aposentadoria por
idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser
aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do
implemento da idade mínima.”

7. O autor teve reconhecido em sentença o labor rural de 08/04/1970 a
30/04/2005 (35 anos 23 dias). O INSS não impugnou a sentença. Só que no caso da
aposentadoria por idade rural, na qual não há efetiva contribuição do segurado, exige-se o
cumprimento simultâneo dos requisitos (atividade rural no período corresponde à carência e
implemento da idade mínima), hipótese não constatada nos autos. Quando do requerimento
administrativo em 15/03/2017 (DER – Ev.1-PROCADM8- fl.02), o autor ainda não tinha
completado 60 anos de idade (nascimento: 08/04/1958). O autor só completou 60 anos de
idade após a DER, em 08/04/2018. Outrossim, a qualidade de segurado especial, que se
caracterizou em momento pretérito, porém, não lhe assegura a concessão da aposentadoria
por idade rural, uma vez que o autor se afastou das lides rurais anos antes de preenchidos os
requisitos necessários à aposentação (desde abr/2005). 

8. O STJ já pacificou o entendimento de que o trabalhador rural que abandona o
trabalho no campo antes de completar a idade mínima não tem direito à aposentadoria por
idade de segurado especial. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência da TNU e dos tribunais
pátrios:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. CARÊNCIA. SOMA DE TEMPO ANTERIOR E POSTERIOR À INTERRUPÇÃO
DA ATIVIDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA N. 54. QO N. 13. INCIDENTE
NÃO CONHECIDO. 1. Sentença de improcedência do pedido de aposentadoria por idade
rural, mantida pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte pelos próprios e jurídicos
fundamentos. 2. Interposição de incidente de uniformização pela parte autora, sob a alegação
de que o acórdão recorrido é divergente do entendimento do STJ. 3. Incidente não admitido na
origem ao fundamento da impossibilidade de reexame do conjunto probatório, consoante
súmula STJ nº 7, aplicada por analogia. 4. O incidente, com efeito, não merece ser conhecido.
5. Dispõe o art. 14, caput e § 2º da Lei nº 10.259/2001 que caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. O pedido de
uniformização nacional, contudo, deve estar escorado em divergência entre decisões de turmas
de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do e.
Superior Tribunal de Justiça. 6. O acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Norte negou
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provimento ao recurso interposto contra a sentença de primeiro grau sob o fundamento da não
comprovação do labor em regime de economia familiar pelo período de tempo mínimo exigido
para a aposentadoria por idade para trabalhador rural. 7. Inicialmente cumpre observar que
a Súmula nº 14 da TNU não autoriza o entendimento de que não se deve exigir o cumprimento
da carência mínima, em se tratando de segurado especial. A ementa do acórdão do STJ
trazido como suposto paradigma de divergência, do mesmo modo, não autoriza essa ilação.
Com efeito, a súmula em questão reza 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, ainda que dispensada a apresentação de início de prova
material correspondente a todo o período da carência, a prova do cumprimento da carência,
em sua integralidade, há que ser feita, ainda que mediante prova testemunhal. Isso é o que
decorre claro do próprio texto da lei, pois do art. 143 , caput, da Lei nº 8.213/91, parte final,
consta expressamente que a prova do exercício da atividade rural deverá ser “em número de
meses idêntico à carência do referido benefício”.8. Quanto aos demais argumentos constantes
da razões do recurso, conquanto se verifique a presença de documentos reveladores do início
de prova material da atividade rurícola (10 anos homologados pelo INSS entre 01/01/2000 e
13/06/2010 e outros 5 anos reconhecidos pelo magistrado até 28/07/1976, data do início do
primeiro vínculo urbano), observa-se que por mais de 20 (vinte) anos o recorrente ausentou-se
do trabalho rural para dedicar-se à lide urbana. O STJ e a TNU têm posição firmada no
sentido de que a descontinuidade do labor rural não descaracteriza a condição de segurado
especial. Por outro lado, referidas Cortes não admitem que se some os tempos anteriores e
posteriores à interrupção da atividade rural para efeito de cumprimento de carência,
devendo tal requisito ser atendido no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo ou à data do implemento da idade mínima (TNU, Súmula 54), o que não se
observa no caso em exame. 9. A TNU, por meio da Questão de Ordem n. 13, assentou que
“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.”10. Ademais, a pretensão recursal exige o reexame da matéria fática,
inadmissível em sede de incidente de uniformização, nos termos da Súmula nº 42 da TNU. 11.
Incidente de uniformização de jurisprudência não conhecido.(PEDILEF
05135076320104058400, JUIZ FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, TNU, DOU
10/01/2014 PÁG. 121/134.) (original sem grifos)

10.       Como não caracterizado o efetivo exercício de atividade rural, no
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data de
implemento da idade mínima legalmente exigida, nos termos dos artigos 39, I, e 48, §2º,
da Lei n. 8.213/91, não há direito integrado ao patrimônio jurídico da autora.  Portanto, não
faz jus a uma aposentadoria por idade rural na DER (2017), porquanto não cumpria os
requisitos necessários.

8. Tampouco faz jus a uma aposentadoria híbrida, que nada mais é do que a
soma do tempo rural (sem contribuições) com o tempo de labor urbano, porém, exige a idade
de 65 anos, o que o autor só vai completar no ano de 2023 (nasceu em 08/04/1958). Tão logo
implemente a idade de 65 anos, poderá o autor, se desejar, postular a aposentadoria híbrida.

9. Não faz também jus a uma aposentadoria por tempo de contribuição na DER
(15/03/2017), pois o tempo rural, sem recolhimento de contribuições, não pode ser
computado como carência na aposentadoria urbana, e só com o tempo de labor urbano (04
anos 10 meses e 06 dias – Ev. 1- PROCADM—fl. 12), o autor conta apenas com 59
contribuições, quando precisaria de no mínimo 180 meses de carência/contribuições (dentro
do labor urbano).
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10. Portanto, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei 9.099/95).

11. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR provimento ao recurso do autor.
Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000294540v4 e do código CRC 061ddf9d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000106-66.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADERVAL SOUZA GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS BRAGA HAMACEK (OAB MG089027)

RELATÓRIO

01.       O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou procedente o pedido da parte autora,
condenando a autarquia a pagar ao autor os proventos da aposentadoria especial NB
46/160.252.586-0 retroativos ao período de 25/11/2010 a 09/01/2011, cuja atualização
monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores atrasados deverão observar o
Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente por ocasião do cumprimento do julgado.
Postula a reforma da Sentença para que seja 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).

02.       ADERVAL SOUZA GOMES apresentou contrarrazões, em que não
concordou com a adoção da TR, e postulou a manutenção da sentença.

03.       Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais
pressupostos de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04.       O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o RE
870.947/SE, decidindo, que:

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.

05.       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 é
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essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

06.       Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

07. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal.

08. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para
sua aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento
do mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos
do artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata
de eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja
modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A declaração de
inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do quando
decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal.

09.       Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
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das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000300457v3 e do código CRC 468803ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000062-25.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIAS ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO PACHECO BARCELOS (OAB ES014710)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado contra sentença proferida pelo MM. Juiz
da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido autoral,
ao condenar-lhe a averbar nos assentos do autor, como especiais, os períodos de 01/11/1981 a
17/11/1986, 01/03/1987 a 30/12/1991, 02/05/1994 a 28/04/1995 (categoria profissional de
serrador e marteleteiro), 12/01/2004 a 28/02/2004 e de 01/03/2004 a 25/07/2018 (ruído), bem
como a conceder aposentadoria especial na DER (12/09/2018). O recorrente-INSS alega que
o período de 01/11/1981 a 17/11/1986, não pode ser contado como especial, porque a
atividade de “ajudante de serrador”, não se relaciona àquelas previstas no código 2.3.3, do
anexo II, do Dec. 83.080/79, até 28/04/1995, e, nem o autor prestou serviço na área de
construção civil no período. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja excluída a
contagem como especial do período de 01/11/1981 a 17/11/1986.

2. ELIAS ROBERTO DOS SANTOS apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

3. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à sua análise.

VOTO

4. A CTPS do autor (Ev. 1- PROCADM3- fl. 8), registra que no período de
01/11/1981 a 17/11/1986, o autor trabalhou na empresa LOPES DE PRÁ &IRMÃO LTDA
(Serraria), na função de Ajudante de Serrador. A sentença enquadrou como especial o
período, por categoria profissional de “Ajudante de Serrador”, com base na CTPS e em
analogia às categorias previstas no Código 2.3.3, do anexo II, do Dec. 83.080/79, até
28/04/1995.

5. Porém, o autor também apresentou o formulário PPP (Evento1-
PROCADM3-fls. 32/33), que registra no item 14.2 (Descrição das Atividades), que o autor
no desempenho de suas atividades de Ajudante de Serrador, setor serraria de mármores,
ficava exposto a ruído e a “poeira de sílica”, de forma habitual e permanente, não
ocasional, nem intermitente.

6. A exposição do trabalhador à poeira de sílica por si só já autoriza o
enquadramento como especial, ex vi do código 1.2.12, anexo I, do Decreto 83.080/79. Nem
mesmo o uso de EPI eficaz, afasta a insalubridade da atividade, inclusive porque se trata de
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agente comprovadamente cancerígeno (conforme LINACH Grupo 1) – poeira de sílica
livre cristalizada, cuja exposição do segurado implica inequívoco risco à saúde. Ressalvo
que em relação aos agentes cancerígenos, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), em 17/08/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho
dos 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 nº 3.048/99, 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: 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).

7. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR provimento ao recurso inominado do
INSS. Sentença mantida, porém, sob outro fundamento. Sem condenação do INSS em custas
(art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000293007v3 e do código CRC 831a9dc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001406-41.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JULIO CESAR COSTA DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: RAQUEL FRANCO DE CAMPOS SONCIM (OAB ES024983)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz do Juizado Especial Federal de Itapemirim/ES, que julgou procedentes os pedidos do
autor, ao condenar o INSS a conceder benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
integral, com DIB em 01/10/2018, considerando o tempo total de 37 anos, 04 meses e 06
dias, levando-se em consideração os períodos reconhecidos como especial (08/01/1990 a
08/11/1994; 20/03/2000 a 19/12/2014 e 09/01/2015 a 24/07/2018), nos termos da
fundamentação acima, devidamente convertidos em tempo de atividade comum, bem
como aquele já reconhecido em sede administrativa. Aduz o INSS que a sentença de
mérito merece reforma, uma vez que, é imprescindível a comprovação da periculosidade,
com prova de porte de arma de fogo mesmo até 28/04/1995, o que não logrou o autor em
relação ao período de 08/01/1990 a 08/11/1994, e, após tal data, não é mais possível o
enquadramento como atividade especial, independentemente do uso de arma de fogo, para
fins previdenciários. Aduz ainda que os documentos emitidos pelo SINDICATO da categoria
não são aptos a atestar a exposição a agentes nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de
fogo, sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório. Aduz ainda que o acolhimento da
pretensão importa em a ofensa ao artigo 201, §1º (seja porque a norma constitucional não
previu a periculosidade necessariamente como tempo especial ou, então, porque a
periculosidade não expõe o trabalhador a uma perda acentuada de capacidade laboral pelo
exercício continuado da atividade definida como perigosa; apenas dando ensejo a um maior
risco de ocorrência de acidente laboral, que pode ou não vir a se efetivar), aos artigos 195, §5º
e 201, caput (custeio da atividade especial – violação aos princípios do equilíbrio atuarial e
financeiro e da prévia fonte de custeio, por determinar o pagamento de um benefício para o
qual não há previsão legal), ao art. 5º, XXXVI (violação de normas de direito intertemporal –
inaplicabilidade de leis e respectivos decretos regulamentadores anteriores à Lei 9.528/97 e
ao Decreto nº 2.172/97 a partir da vigência destes), e ao art. 2º (separação dos poderes –
atuação do magistrado como legislador positivo, haja vista a criação pelo Poder Judiciário de
uma obrigação de pagar uma aposentadoria especial apesar do exercício contínuo de
atividades perigosas não resultar em nenhum impacto objetivo à saúde ou à integridade física.
Pugna pela reforma da sentença e o julgamento de improcedência total.

2. JULIO CESAR COSTA DIAS apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.
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VOTO

3. De início nada a prover quanto à petição veiculada no Evento 36. Segundo
artigo 485, §5º do CPC a desistência da ação pode ser apresentada somente até a prolação da
sentença. Seria possível ao autor renunciar ao direito o qual se funda a ação, mas tal pleito
deve ser feito de modo expresso, o que não ocorreu nos autos. Ultrapassada tal questão, passo
à análise do recurso. 

4. Verifico que a sentença impugnada reconheceu como especiais os períodos
em que o autor exerceu a atividade de vigilante em empresas se segurança patrimonial, com
uso de arma de fogo, com base em CTPS e em PPP. Os períodos especiais reconhecidos na
sentença são:

-08/01/1990 a 08/11/1994: Vigilante na empresa SERVITRAN LTDA – VIGILÂNCIA E
TRANPORTES DE VALORES (CTPS - Evento 10- PROCADM1- fl.11);

- 20/03/2000 a 19/12/2014: Vigilante na empresa VIGSERV SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA EIRELI (PPP emitido pela empresa empregadora - Evento 10- PROCADM1-
fl.28 – item 14.2:“Portando arma de fogo de modo habitual e permanente, não eventual nem
intermitente”).

- 09/01/2015 a 24/07/2018: Vigilante na empresa SQUADRA TRANSPORTE DE VALORES
E SEGURANÇA LTDA (PPP emitido pela empresa empregadora - Evento 10- PROCADM1-
fl.29 – item 14.2:“Fazendo uso de ...revolver calibre 38-taurus,...”).

 

5. Até 28/04/1995, a atividade de vigilante é enquadrada por analogia à
atividade de guarda, a qual exigia inerentemente o uso de arma de fogo. Logo, se da principal
se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A Súmula nº 26 da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não há menção direta e a
comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS 8030, PPP etc, tal se
presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de empresa
empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção
oferecida no transporte e proteção de valores. Ainda, durante a vigência do Decreto
53.831/64, só revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a
comprovar o cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial, para o
enquadramento como especial, por periculosidade da atividade.

6. Após a vigência do Decreto 2.172/97, ainda é possível o reconhecimento da
periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por analogia a precedente
do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), reconheceu o
direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os dias atuais, por
periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer como
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especial o tempo trabalhado na função de vigilante, porém, com prova do porte de arma de
fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso
de arma de fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida.

7. Destaco ainda recente decisão do STJ, na data de 24/05/2019, Pet 697, em
que a Corte expressamente ratificou que a “atividade de vigilante como especial, “com ou
sem o uso de arma de fogo”, “mesmo após 5.3.1997”, desde que devidamente comprovada a
exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente”, o que se apura com a descrição das atividades atestada em formulário próprio.
Veja:

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
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.

8. Então, para os períodos posteriores a 05/03/1997, sob a vigência do Decreto
2.172/97, a prova da “periculosidade” da atividade de vigilante depende de formulários
emitidos com as formalidades legais, em especial, da descrição das atividades exercidas
(STJ - Pet 697), fornecidas pela empresa empregadora.
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9. Na hipótese, o autor, para os períodos até 05/03/1997, apresentou cópia de
sua CTPS, que registra o cargo de “vigilante”, em empresas de segurança e transporte de
valores. É o que basta para presumir o uso de arma de fogo, e enquadrar o período como
especial até 05/03/1997. E, a contar de 05/03/1997, apresentou PPP’s emitidos pelas
empresas empregadoras – que registram o uso de arma de fogo em serviço. Restou
devidamente comprovado o uso de arma de fogo na atividade de vigilante por documento
idôneo após 05/03/1997. Com efeito, irrelevante a impugnação do INSS quanto aos PPP’s
emitidos pelo sindicato da categoria, que não serviram de base para o reconhecimento de
nenhum período ora analisado. Nada a alterar na sentença, portanto.

10. Ressalvo ainda que o julgado não ofende o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática
das normas regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais,
ou em ausência de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo de serviço
especial laborado pelo segurado, ex vi dos art. 30, I, c/c art. 43, § 4º, da Lei nº 8.212/91 e art.
57, § 6º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de
trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei nº 9.732/98, que criou a
contribuição adicional.

11. Pelo exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do INSS.
Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325170v3 e do código CRC 1a9a2caf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001217-03.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO SEVOLO MATTOS (AUTOR)
ADVOGADO: LETICIA DE CARVALHO MIGUEL (OAB ES026577)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz do 3ª Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que lhe condenou a averbar como especial
o período de labor do autor entre 01/10/2009 à 07//06/2016 (vigilante), e a conceder benefício
previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição na DER 15/09/2016. Aduz o
INSS que o PPP não diz que o autor utilizava arma de fogo, e que em período posterior ao
Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, independentemente do uso de arma de fogo, o exercício da
atividade de guarda/vigilante DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a contagem em
condições especiais, passando a ser considerados somente os agentes classificados como
químicos, físicos ou biológicos, ou seja, NÃO HÁ NENHUM ITEM RELATIVO A
PERICULOSIDADE. Pugna pela reforma da sentença, no sentido de se excluir da
condenação a obrigação de averbar como tempo de serviço especial os períodos posteriores
ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, na condição de VIGILANTE.

2. JOAO SEVOLO MATOS apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso inominado.

VOTO

3. O PPP emitido pela empresa SEI Vigilância e Segurança Ltda-ME (Evento 1,
PROCADM8, fls. 34/35), que compreende o período de 1º/10/2009 a 7/6/2016, informa que o
autor exerceu o cargo de VIGILANTE GV, cujas atribuições consistiam em “Cumprir a
legislação vigente com relação ao porte a manuseio de armas” e “Responsabilizar-se pela
custódia do material a seu cargo (armas, documentação e material do posto)” (item 14.2).
Tais descrições das atividades são suficientes para demonstrar o porte de arma de fogo em
serviço.

4. Mesmo após a vigência do Decreto 2.172/97, é possível o reconhecimento da
periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por analogia a precedente
do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), reconheceu o
direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os dias atuais, por
periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer como
especial o tempo trabalhado na função de vigilante, porém, com prova do porte de arma de
fogo, em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se
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o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso
de arma de fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida.

5. Destaco ainda recente decisão do STJ, na data de 24/05/2019, Pet 697, em
que a Corte expressamente ratificou que a “atividade de vigilante como especial, “com ou
sem o uso de arma de fogo”, “mesmo após 5.3.1997”, desde que devidamente comprovada a
exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente”, como ocorre na hipótese, pode ser considerada especial para fins
previdenciários. Veja:

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
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.

6. O entendimento da Corte é baseado no fato de a atividade de vigilância
envolver a responsabilidade coibir roubos e proteger o patrimônio alheio como múnus
da atividade, o que inequivocamente acarreta risco acentuado de vida ao trabalhador.

7. Então, para os períodos posteriores a 05/03/1997, sob a vigência do Decreto
2.172/97, a prova da “periculosidade” da atividade de vigilante depende de formulários
emitidos com as formalidades legais, em especial, da descrição das atividades exercidas (STJ
- Pet 697), fornecidas pela empresa empregadora. Com efeito, mantenho o enquadramento
como especial do período reconhecido em sentença (vigilância armada).
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8. Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado do
INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000312878v3 e do código CRC dbd08305.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5003436-83.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ADIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso de Embargos de Declaração contra acórdão, que
deu parcial provimento ao recurso autoral , condenando a autarquia a conceder-lhe
aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER. Na ocasião determinou que o
valor devido a título de atrasados observasse o Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Argumenta o INSS ter havido omissão no julgado que não considerou a possibilidade
de modulação dos efeitos do julgado no RE 870.947, com vistas à adoção de juros e correção
monetária previstos no art. 1ªF da lei 9.494/97 até o trânsito em julgado do referido julgado,
ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a decisão sobre a modulação
dos efeitos.

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. O CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma.

04. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de eventual modulação
de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a adoção, desde logo, da
interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja modulação, ter-se-á tão-
somente uma limitação temporal. A declaração de inconstitucionalidade permanecerá hígida,
de modo que a adoção imediata do quando decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição
Federal. O contrário, todavia, não se mostra verdadeiro. Nesta linha, já decidiu o próprio STF
pela imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado, como
se pode ver da ementa abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO
IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão
de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de
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causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do
paradigma.Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais,
o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.  (RE 1007733
AgR-ED/RS – Dje 31/10/2017 – destaques acrescentados).

05. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores.

06. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática geral, já explicitada,
advinda da repercussão geral, essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

07. Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321555v2 e do código CRC fc09f00e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 105



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 394/707

5000579-33.2019.4.02.5001 500000315945 .V4 JES10576© JES10576

RECURSO CÍVEL Nº 5000579-33.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO BARROS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

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

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado (Evento 27) contra sentença
(Evento 21) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse de agir por
ausência de prévio requerimento administrativo. A recorrente alega, em síntese, que o
pedido consiste na revisão de aposentadoria já concedida em 2010, portanto, não
seria necessário o prévio requerimento administrativo. Afirma que a jurisprudência do STF
(RE 631240) dispõe que “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.” Ademais, o entendimento jurisprudencial
do STF (RE 631240) diz que “a exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado”.

02. O INSS apresentou suas contrarrazões no Evento 30.

VOTO

03. O recurso interposto contra a sentença terminativa, a princípio, não deve ser
conhecido, porque, ressalvada a hipótese do art. 4º, da Lei nº 10.259/01, a sua admissibilidade
é restrita às sentenças que resolverem o mérito da causa, de acordo com o art. 5º, do mesmo
diploma legal. O artigo 19, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região, dispõe
que “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial
Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”. De igual
modo, o enunciado nº 18, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
preconiza que: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado
Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento
acarretar negativa de jurisdição”.

04. No caso em comento, não há negativa de jurisdição. O magistrado
sentenciante, valendo-se da exigência consolidada pela jurisprudência de formulação de
prévio requerimento administrativo em se tratando de benefícios previdenciários, entendeu
ausente condição de procedibilidade e, portanto, o próprio interesse de agir. De se ressaltar
que o pleito trazido em inicial – revisão do benefício, com o reconhecimento de tempo
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especial convertido em comum e averbação de período rural – não se encontra nas exceções
do julgamento do RE n. 631.240, conforme alega o autor, quais sejam: revisão de benefícios e
situações em que notória a contrariedade do INSS ao direito postulado. Isso porque a revisão
a qual independe de requerimento administrativo é aquela que prescinde de análise
documental. A revisão que importa análise fática depende da formalização do requerimento
devidamente instruído com o corpo probatório necessário, de modo a dar conhecimento ao
INSS do quanto pretendido. Ainda, para finalizar, a matéria ora tratata não está entre aquelas
as quais o INSS não rejeita de plano o pedido, especialmente porque a acolhida ou não do
pedido depende de análise documental. 

05. Pelo exposto VOTO POR NEGAR SEGUIMENTO ao recurso, com fulcro
nos artigos 932, III, do Novo Código de Processo Civil e 2º, §2º, da Resolução CJF 2015/347,
de 2 de junho de 2015. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso, na forma do art.
98, §3º, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida no
Evento 3 Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000315945v4 e do código CRC 4a2912c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000038-31.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADEMAR COSTA LOUZADA (AUTOR)
ADVOGADO: RONES FONTOURA DE SOUZA (OAB ES009381)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão da
Turma Recursal, a fim de que seja sanada omissão, porquanto alega que o acórdão encampou
o entendimento de que para a conversão de tempo especial por exposição ao agente ruído não
é necessário que o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) especifique a metodologia e os
equipamentos utilizados na medição do grau de exposição ao ruído.

VOTO

2. Rejeito a alegação de omissão do julgado. Quanto a aferição da técnica
utilizada na medição do ruído, in casu, comprovou-se por meio de laudo técnico, que a
técnica adotada de dosimetria era compatível com as normas exigidas pela própria
FUNDACENTRO. Uma mera leitura dos itens 06 a 10 do voto, confirmam a assertiva.

3. Não bastasse, ressalvo que toda a celeuma invocada pelo INSS quanto à
necessidade da especificação da metodologia e os equipamentos utilizados na medição do
grau de exposição ao ruído, vem sendo mitigada pela própria Autarquia. É o que se evidencia
da decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social,
Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que, por unanimidade, decidiu a
favor do segurado, transcrita no voto (item 07), que repriso:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o
enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”

4. Com efeito, o embargante limitou-se a repetir nos embargos a mesma matéria
já veiculada no recurso e a respeito da qual o Juízo já havia se pronunciado expressamente, e
em consonância ao entendimento adotado pela própria Autarquia. Divergência subjetiva da
parte ou resultante de interpretação jurídica diversa em relação a outros pontos do voto,
enseja a utilização do recurso próprio, se assim for o caso. Os presentes embargos de
declaração não se adequam aos requisitos de admissibilidade em relação à indicação de
algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC.
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5. Pelo exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000294826v2 e do código CRC 54d964e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000872-88.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: DALTON BOURGUIGNON BRAZ (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou
improcedente o seu pedido inicial de repetição dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária recolhidos após o termo inicial de sua aposentadoria, a despeito da falta de
retribuição ou compensação de benefícios previdenciários para os segurados que voltam ao
mercado de trabalho, após se aposentarem, em desrespeito ao princípio do caráter
contributivo-retributivo. Requer o recorrente seja reconhecido seu direito à devolução dos
valores pagos à previdência após a aposentadoria. Contrarrazões apresentadas, pela
manutenção da sentença.

2. A sentença reconheceu a prescrição, de todos os recolhimentos efetuados no
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. É o relatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

5. Pois bem. As contribuições previdenciárias somente podem ser restituídas
quando restar comprovado que o pagamento ou recolhimento foi indevido, conforme
preceitua o artigo 89 da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.129/1995, in verbis:
“Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de pagamento
ou recolhimento indevido”. A parte autora continuou a trabalhar e a recolher contribuições
após sua aposentadoria, na qualidade de segurado obrigatório. Reza o art. 12, §4º da norma de
regência: “São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...) §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
Lei, para fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032,
de 28.4.95).”
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6. A exigibilidade da contribuição previdenciária do aposentado que continua ou
regressa à atividade está amparada pela Lei n. 9.032/95, que introduziu o § 4º ao art. 12 da
Lei nº 8.212/91. Os arts. 18, §2º; 81, II; e 82, da Lei nº 8.213/91, dispunham originalmente
que o aposentado, que continuasse a trabalhar e a contribuir para o Regime da Previdência
Social, teria direito à reabilitação profissional, auxílio-acidente e ao pecúlio, o qual
corresponderia ao total das contribuições pagas após sua aposentadoria a serem pagas em
parcela única. As Leis nºs 9.032/95 e 9.527/97 suprimiram o pecúlio e deixaram expresso que
as contribuições vertidas pelo segurado, já aposentado, seriam destinadas ao custeio da
Seguridade Social (art. 11, §3º, da Lei nº 8.213/91), não fazendo ele jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade posterior, ressalvados o
salário-família e a reabilitação profissional enquanto estivesse empregado (art. 18, §2º, da Lei
nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97).

7. A impossibilidade legal de as contribuições vertidas após a aposentadoria
serem computadas para a obtenção de novo benefício não confere ao aposentado, que
continua a trabalhar, segurado obrigatório, direito à restituição de tais valores, pois o Regime
Geral da Previdência Social não é um regime de capitalização simples. A Seguridade Social é
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta (art. 195, caput, da Constituição da
República de 1988), o que infirma a existência de um sistema contributivo rígido, ante a
ausência de uma correspondência imediata entre as contribuições vertidas e os benefícios a
que os segurados façam jus. A receita destinada ao sistema pretende contemplar os gastos
incorridos com o propósito de assegurar a sua “universalidade de cobertura e atendimento” e
a “seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços” (art. 194, I e III, da
Constituição da República de 1988). Esses traços compõem o conteúdo jurídico do princípio
da solidariedade (art. 3º, III, da Constituição da República de 1988), cujo objetivo supõe que
as prestações estatais devem “chegar àquelas pessoas que se encontram numa situação mais
débil, mais desfavorecida e mais desvantajosa” (Gregorio Peces-Barba Martinez. Lecciones
de derechos fundamentales. Madrid: Dykison, 2004, p. 178) o que, no direito previdenciário,
alia-se à “participação social e intergeracional do ônus financeiro de sustento do sistema” e à
adoção de elementos próprios à noção de repartição (Simone Barbisan Fortes, Leandro
Paulsen. Direito da seguridade social: prestações e custeio da previdência, assistência e
saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 48).

8. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 3.128/DF
(Rel. p/ acórdão Min. Cezar Peluso, DJ 18.02.2005, p. 4), na qual se discutia a
constitucionalidade do art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/03, que instituiu
contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos e as
pensões devidas aos seus dependentes, reiterou que o regime da previdência social não tem
natureza jurídica contratual, motivo por que inexiste direito a exigir que haja um sinalagma
entre as contribuições vertidas e o rendimento mensal do benefício, uma vez que a
contribuição previdenciária é “um tributo predestinado ao custeio da atuação do Estado na
área da previdência social, que é terreno privilegiado de transcendentes interesses públicos
ou coletivos”. Consequentemente, não há se falar em enriquecimento ilícito da
Administração.
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9. Em apoio a esse entendimento, transcrevo ementa do acórdão prolatado em
julgamento do RE 430.418 AgR/RS (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
05/05/2014):

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.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.Condeno a
parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, o qual
fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325021v2 e do código CRC e6833e41.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002874-77.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NATHALY LOYOLA (AUTOR)
ADVOGADO: FILIPE DE BARROS BRAGA (OAB ES019767)

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

RELATÓRIO

01. NATHALY LOYOLA interpôs recurso inominado, em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória-ES, que julgou
improcedente seu pedido de condenação do INSS de “revisar o cálculo do salário de
benefício titularizado pela Requerente, com os números de 6161074455 e 6180714588,
decretando como valor correto a renda mensal inicial de R$ 2.354,38”. Argumenta a
recorrente que o INSS deveria iniciar o pagamento do beneficio nº 616.107.445-5, em 17 de
outubro de 2016 até o dia 09 de novembro de 2016, mas, por alguma falha, iniciou o
pagamento em 25 de outubro de 2016.

02. O INSS apresentou suas contrarrazões, para que seja negado provimento ao
recurso da autora.

03. É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

04. De início, lanço mão dos fundamentos expendidos em Sentença, que
abordou adequadamente os argumentos trazidos em inicial esclarecendo como foram
calculados ambos os benefícios recebidos pela autora. Resumindo: i) quanto ao NB
616.107.445-5, recebido no período de 25/10/2016 a 09/11/2016, o autor realmente percebeu
o valor de R$ 1.743,45, mesmo tendo sido a RMI calculada em R$ 3.486,93. De fato, trata-se
de pagamento proporcional aos 15 dias de efetivo gozo do benefício; ii) quanto ao NB
618.071.458-8, foi constatado que a RMI do autor foi calculada em R$ 2.456,83 - concluiu-
se, em relação ao mês de agosto/2017 ter havido pagamento em duas prestações, nos dias
24/08 e 15/09 (R$ 1474,09 + R$ 982,73 = R$ 2.456,82), e pagamento em proporção aos 10
dias de efetivo gozo do benefício (de 01 a 10/11/2017). Adoto tais conclusões como razões de
decidir. Eis os termos:

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/616.107.445-5 entre 25/10/2016 e 9/11/2016.
Também recebeu o auxílio-doença NB 31/618.071.458-8 entre 30/3/2017 e 10/11/2017 (Evento
1, EXTR3, fl. 4).

O INSS arguiu falta de interesse de agir. Sustentou que “os auxílios-doença da autora tiveram
como RMI as quantias de R$ 3.486,93 (NB 6161074455) e R$ 2.456,83 (NB 6180714588),
valores superiores ao pretendido na inicial (R$ 2.354,38)” (Evento 6, CONT1).
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O autor alegou que, “conforme extrato previdenciário anexo e demonstrado na Inicial, consta
no NB 6161074455 (sequência 7) a remuneração no valor de R$1.046,07 (hum mil e quarenta
e seis reais e sete centavos) e R$ 697,38 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito
centavos) correspondentes à competência 11/2016, valores estes que são inferiores ao que era
devido na concessão do benefício”.

O histórico de créditos referente ao auxílio-doença NB 31/616.107.445-5 realmente informa
dois créditos distintos, no valor de R$ 697,38 e R$ 1.046,07, respectivamente para os
interstícios de 25/10/2016 a 31/10/2016 e de 1º/11/2016 a 9/11/2016. Contudo, esses créditos
não foram efetivamente pagos ao autor (Evento 6, OUT3, vide “Status”). Em substituição, o
INSS gerou novo crédito, correspondente ao todo o período de 25/10/2016 a 9/11/2016, no
valor de R$ 1.743,45, que foi pago ao autor em 19/1/2017.

O período de 25/10/2016 a 9/11/2016 corresponde a todo o interstício de vigência do auxílio-
doença NB 31/616.107.445-5. Considerando que a RMI foi fixada em R$ 3.486,93 e que o
benefício esteve ativo durante apenas 15 dias, o valor de R$ 1.743,45 corresponde aos
proventos proporcionais devidos durante os 15 dias de vigência do auxílio-doença (3.486,93 ÷
30 x 15). Está correto o valor pago pelo INSS em 19/1/2017.

O autor ainda alegou que “verifica-se no NB 6180714588 (sequência 8) por exemplo, as
remunerações no valor de R$ 818,94 (oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e
R$ 1.474,09 (hum mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e nove centavos correspondentes
ao benefício concedido entre 30 de março de 2017 a 10 de novembro de 2017, valores estes
inferiores ao que era devido na concessão do benefício”.

A RMI do auxílio-doença NB 31/618.071.458-8 foi fixada em R$ 2.456,83. O pagamento
referente à competência de agosto/2017 foi dividido (Evento 6, OUT2): o autor recebeu em
15/9/2017 o valor de R$ 1.474,09 correspondente aos proventos devidos no período de
1º/8/2017 a 18/8/2017; o autor ainda recebeu em 24/8/2017 o valor de R$ 982,73
correspondente aos proventos devidos no período de 19/8/2017 a 31/8/2017. No total, o valor
recebido pelo autor referente à competência de agosto/2017 correspondeu a R$ 2.456,82,
montante equivalente à renda mensal do benefício.

Quanto ao valor de R$ 818,94 pago para a competência de novembro/2017, trata-se de valor
proporcional aos 10 dias de vigência do auxílio-doença naquele mês, já que o benefício foi
cessado em 10/11/2017 (2.456,83 ÷ 30 x 10 = 818,94).

Não ficou provada qualquer incorreção nos valores de auxílio-doença pagos pelo INSS.

05. Em sede recursal, a autora delimita sua insurgência. Afirma que não houve
erro no pagamento dos valores do benefício 618.071.458-8, compreendido entre o dia
30/03/2017 e 10/11/2017. Afirma que nesse período o pagamento se deu de modo correto.
Todavia, defende que: "O que busca a Recorrente é a correção/revisão do pagamento do
benefício 616.107.445-5, correspondente ao mês de outubro de 2016". Para tanto defende que
o período devido não corresponderia apenas a 15 dias, como indicado pela Sentença. Isso
porque a empresa para a qual a Recorrente labora, enviou e-mail, anexado nos Embargos de
Declaração, afirmando ter havido  erro no pagamento por parte do INSS, dando conta de que
o termo inicial do benefício a ser considerado seria 17/10/2016 e não 25/10/2016. Assim
conclui a recorrente: "(...) conforme descrito pela própria empregadora da Recorrente,
faltaram os pagamentos previdenciários do período compreendido entre o dia 17 de outubro
de 2016 e 25 de outubro de 2016". Esse inclusive é o pedido expresso na via recursal: "
(...)requer seja reformada a r. Sentença a fim de que a Recorrida proceda com a revisão do
benefício do auxilio doença da Recorrente (616.107.445-5)". 
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06. Da análise do e-mail informado (Evento1 - EMAIL7), que supostamente
embasaria o equívoco defendido pela autora, verifico que, em verdade, o erro partiu da
própria empresa, que em suas conclusões desconsiderou a legislação de regência acerca do
auxílio-doença. Eis o quanto informado pela empresa à autora: 

Informo que neste mês recebemos seu Comunicado de Decisão do INSS e com base no número
de benefício identificamos que houve um erro por parte do INSS referente ao início de vigência
do seu benefício com data de 25/10/2016, conforme print abaixo. Conforme os atestados
abaixo entregues no ambulatório, o INSS deveria iniciar o pagamento do seu auxílio doença a
partir de 17/10/2016, porém por uma falha eles não consideraram que você já percebeu 08
dias de salário pela empresa, considerando os 3 primeiros atestados. 

1º Atestado: 14/09/2016 (01 dia)

2º Atestado: 26/09/2016-27/09/2016 (02 dias)

3º Atestado: 03/10/2016-07/10/2016 (05 dias)

4º Atestado: 10/10/2016-24/10/2016 (15 dias)

Sendo assim, favor entrar em contato com o INSS com os 4 atestados originais e solicitar ao
mesmo que faça revisão da data de início de seu benefício, porque a empresa já pagou os
primeiros 15 dias de afastamento com os atestados apresentados.

07. O raciocínio expressado não se coaduna com os termos do artigo 59 da Lei
n. 8213/91 que, expressamente consigna ser devido o benefício de auxílio-doença ao
segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias CONSECUTIVOS. Não é possível, para tanto, realizar o somatório de eventuais
afastamentos menores ao longo do tempo, mesmo que em curto intervalo e em razão do
mesmo motivo. Somente quando o afastamento supera 15 dias consecutivos é que faz jus o
segurado ao benefício e, em contrapartida, deixa a empregadora de arcar com o encargo. 

08. Assim sendo, somente ao final do período consecutivo de 15 dias
compreendido entre 10/10/2016 e 24/10/2016 é que surge para a autora o direito ao benefício
de auxílio-doença e a transferência do ônus da empregadora para o INSS, de modo que o
termo inicial do benefício em comento - NB 616.107.445-5 - foi adequadamente fixado em
25/10/2016. 

09. Consequentemente, a sentença não merece reparos. Mantenho como razões
de decidir os fundamentos da sentença, de acordo com o artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

10. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora.
Sentença mantida. Condeno a recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios,
que ora arbitro em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja
execução fica suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade de
justiça que ora defiro. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266068v14 e do código CRC 9b144b3d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5016821-67.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ELTZ (AUTOR)
ADVOGADO: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE (OAB ES006070)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01.       MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ELTZ interpõe recurso inominado
contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 2º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que
julgou improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a
substituição da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme
pretendido, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa
Econômica Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em
síntese, que a TR não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários.
Salienta diversos julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02.       A CEF apresentou suas contrarrazões.

03.       É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e
passo à análise de seu mérito.

VOTO

04.       Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei
n. 9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
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conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.

06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS. Mantida, portanto, a sentença, pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

08. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR provimento ao recurso inominado da
parte autora. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da
gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000305930v2 e do código CRC 9d153e80.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5017327-43.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ELIFAS VALENTE BONELI (AUTOR)
ADVOGADO: LUCAS FERNANDES DE SOUZA (OAB ES017500)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a substituição
da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme pretendido pela parte
autora, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa Econômica
Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em síntese, que a TR
não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários. Salienta diversos
julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02. A CEF apresentou suas contrarrazões.

03. É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
à análise de seu mérito.

VOTO

 04. Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei n.
9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS.

08. Por fim, eventual suspensão do processo em decorrência de julgamento
superior por representativo de controvérsia ou repercussão geral, poderá ser reprimido
posteriormente na Presidência das Turmas Recursais, a partir do recurso cabível (PEDILEF
OU RE).

09. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o
recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos
do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000309614v3 e do código CRC fd4e94f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:19
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 111



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 409/707

5012887-04.2019.4.02.5001 500000294702 .V2 JES10576© JES10576

RECURSO CÍVEL Nº 5012887-04.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: VICTOR CALDEIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ALEXSANDRO SARMENTO LOUREIRO (OAB ES023287)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a substituição
da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme pretendido pela parte
autora, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa Econômica
Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em síntese, que a TR
não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários. Salienta diversos
julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02. A CEF apresentou suas contrarrazões.

03. É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
à análise de seu mérito.

VOTO

 04. Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei n.
9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator
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06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS.

08. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.Condeno o
recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3),
nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000294702v2 e do código CRC 18242036.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5016061-21.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA CORNACHINI NEPOMOCENO (AUTOR)
ADVOGADO: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE (OAB ES006070)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a substituição
da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme pretendido pela parte
autora, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa Econômica
Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em síntese, que a TR
não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários. Salienta diversos
julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02. A CEF apresentou suas contrarrazões.

03. É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
à análise de seu mérito.

VOTO

 04. Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei n.
9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.
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06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS.

08. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.Condeno o
recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos
do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000298353v2 e do código CRC 5a286284.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5008536-22.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANTENOR FERREIRA FILHO (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual ANTENOR FERREIRA FILHO requer a
condenação do INSS a restabelecer o benefício de auxílio doença, bem como sua conversão
em aposentadoria por invalidez. O MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES
proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a
conceder o benefício de auxílio-doença desde 09/05/2018, mantendo o benefício até a
conclusão do programa de reabilitação profissional (evento27).

2. O INSS interpõe recurso inominado (evento35), no qual requer a extinção do
processo sem julgamento do mérito tendo em vista a existência de coisa julgada em relação
ao processo nº 0005232-65.2009.4.02.5050/01, em que foi julgado improcedente o pedido do
autor de restabelecimento do benefício de incapacidade NB 530.689.553.7 (DCB
18/06/2008). Aduz também a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº
0012324-16.2017.4.02.5050/01 que está pendente de julgamento na 2ª Turma Recursal. Alega
ainda que houve julgamento extra petita em relação ao NB 31/623.077.815-0 (DER
09/05/2018) que não foi objeto de pedido na petição inicial. Por fim, requer seja decretada a
improcedência dos pedidos pela perda da qualidade de segurado do autor. Eventualmente,
requer a exclusão da previsão de que a posterior cessação do auxílio-doença da parte autora
está vinculada à sua submissão a processo de reabilitação profissional.

3. O autor apresentou contrarrazões, nas quais requer seja negado provimento ao
recurso da autarquia (evento40).

4. ANTENOR FERREIRA FILHO interpõe recurso inominado (evento38), no
qual afirma que se encontra total e permanentemente incapaz e faz jus a percepção do
benefício de aposentadoria por invalidez. Alega, ainda, que em razão de sua condição de
saúde não possui condições de disputar no mercado de trabalho. Nesses termos, requer a
reforma da r. sentença para conceder ao recorrente o benefício de aposentadoria por invalidez.

5. O INSS ofereceu contrarrazões no evento 42.

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO
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8. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

9. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em ortopedia, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que o autor é portador de artrose
grave em tornozelo direito secundária a fratura do tornozelo há aproximadamente 18 anos.
Apresenta limitação da amplitude de movimento e fortes dores durante a
deambulação/mobilização (evento15, quesito4). Concluiu que o autor que se encontra
incapaz de forma definitiva para exercer o labor de auxiliar de serviços gerais e de ajudante
de pedreiro (evento15, quesito7).  Afirmou que a incapacidade iniciou há aproximadamente
08 anos, com base em laudo de radiografia do tornozelo direito realizado em 01/02/2010
(evento15, quesitos 10 e 11). Por fim, afirmou que o autor pode ser reabilitado para
atividades administrativas, durante a qual fique sentado a maior parte do tempo, como
atividades de escritório, portaria e afins (evento15, quesito16).

10. O Juiz sentenciante concedeu o benefício de auxílio-doença ao autor a partir
da DER em 09/05/2018, sob a seguinte fundamentação:

“No Processo nº 0005232-65.2009.4.02.5050, o autor já havia pedido o restabelecimento do
auxílio-doença cessado em 18/6/2008. O pedido foi julgado improcedente por acórdão
transitado em julgado (evento 2_TRASLADO3). A coisa julgada impede a rediscussão da
legitimidade da cessação do auxílio-doença NB 31/530.689.553.7 em 18/6/2008. A eficácia
preclusiva da coisa julgada impede o exame de qualquer questão que poderia ter sido (mas
não foi) suscitada pelas partes antes da sentença. O artigo 508 do CPC/2015 dispõe que,
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.

No Processo nº 0012324-16.2017.4.02.5050, o autor voltou a pedir a condenação do INSS a
conceder auxílio-doença a partir de 21/03/2017. Alegou incapacidade para o trabalho em
razão de epilepsia. Foi submetido a perícia com médica neurologista. O 1º Juizado Especial
Federal de Vitória julgou improcedente o pedido. Considerou ter ficado provado que o autor
estava incapaz desde 2008 para o exercício de atividades como pedreiro, mas concluiu que,
quando ele reingressou no RGPS, durante apenas cinco meses, já estava incapaz para a
atividade de pedreiro (evento 2_TRASLADO4). O autor interpôs recurso contra a sentença.
O recurso está pendente de julgamento.

Após o julgamento daquele processo, o autor formulou novo requerimento administrativo de
auxílio-doença em 9/5/2018, indeferido com base em parecer da perícia médica do INSS
(evento 2). O autor agora alega incapacidade para o trabalho em decorrência de problemas
ortopédicos: deformidades adquiridas do tornozelo e do pé, artrose não especificada e
fratura da extremidade distal da tíbia.

A litispendência formada no Processo nº 0012324-16.2017.4.02.5050 não impede julgar no
mérito o direito do autor ao auxílio-doença requerido em 9/5/2018, porque não há
coincidência de causa de pedir entre as demandas. Naquele processo não se formou coisa
julgada, razão pela qual é impertinente cogitar de eficácia preclusiva da coisa julgada. A
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eficácia preclusiva da coisa julgada derivada do Processo nº 0005232-65.2009.4.02.5050
impede a aferição do direito ao auxílio-doença na data do requerimento administrativo
formulado em 2008, mas não ao auxílio-doença requerido em 2018.

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou artrose grave no
tornozelo direito secundária a fratura do tornozelo (quesito 4, evento 15). Avaliou limitação da
amplitude dos movimentos e forte dores durante deambulação e mobilização (evento 4).
Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de  auxiliar de
serviços gerais (quesitos 6-7). Atestou limitação para deambular longas distâncias ou longos
períodos, dificuldades em carregar peso, dificuldades em ficar de pé por longos períodos e
dificuldades em subir escadas (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para a
atividade habitual (quesito 12). Considerou viável a reabilitação profissional em atividade
administrativa durante a qual fique sentado na maior parte do tempo, como atividades de
escritório, portaria e afins (quesito 16).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 26).

O perito examinou o autor em 15/10/2018 (evento 6) e estimou o início da incapacidade há
aproximadamente oito anos, com base em laudo de radiografia do tornozelo direito datado
de 1º/2/2010, que já indicava artrose tíbio e fíbulo-talar (quesitos 10-11). Portanto, na data
do requerimento administrativo, NB 31/623.077.815-0, em 9/5/2018, o autor estava
incapacitado para o trabalho.

Na data de início de incapacidade confirmada pelo perito, o autor ainda mantinha a
qualidade de segurado em virtude do trabalho como auxiliar de serviços gerais. O autor
trabalhou com vínculo de emprego até 13/12/2008 (evento 2, CNIS2). Após a cessação das
contribuições, conta-se o prazo de 12 meses para manutenção da qualidade de segurado. A
perda da qualidade de segurado ocorre no dia 16 do segundo mês seguinte ao do término do
prazo de 12 meses (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91; art. 14 do Decreto nº 3.048/99), ou seja, no
dia 16/2/2010.

O perito do juízo avaliou que a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e
considerou viável a reabilitação profissional. O autor tem direito ao auxílio-doença até a
conclusão do programa de reabilitação profissional.”

11. No tocante ao recurso apresentado pelo autor, a questão controversa cinge-se
à existência ou não de incapacidade total e definitiva para o trabalho. Observo que o laudo do
perito judicial concluiu pela incapacidade parcial e definitiva do autor e pela possibilidade de
reabilitação. Assim, a despeito da gravidade da doença que acomete o demandante, existe a
possibilidade de o autor exercer outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou
comprovada a presença de incapacidade total e definitiva do segurado sem a
possibilidade de reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais do
autor, verifico que o mesmo possui o ensino fundamental incompleto (evento15) e conta
hoje com 55 anos (evento1, CPF4), idade em que é plenamente possível ter vida laboral ativa.
Portanto, a reabilitação não pode ser descartada.

12. Dessa forma, considero que não se pode atribuir de modo peremptório a
pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do
quadro clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 114



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 416/707

5008536-22.2018.4.02.5001 500000320434 .V9 JES10878© JES7044

13. Em seguida, passo a análise do recurso apresentado pela autarquia.
Quanto à alegação de ocorrência de coisa julgada em relação ao processo 0005232-
65.2009.4.02.5050, considero que assiste razão em parte à autarquia. A coisa julgada impede
a rediscussão da legitimidade da cessação do auxílio-doença NB 31/530.689.553.7 em
18/06/2008, contudo, considero que não há coisa julgada em relação ao requerimento
administrativo de auxílio-doença de 09/05/2018. Explico. em análise aos autos daquele
processo (que tramitou pelo Sistema Apolo desta Seção Judiciário), verifico que a ação foi
distribuída em 21/08/2009, e a queixa constante na inicial e repetida para o Perito que
realizou o exame médico judicial naqueles autos foi "epilepsia e síndromes epilépticas,
acompanhadas de crises convulsivas refretárias." Ressalto que a incapacidade reconhecida
nos presentes autos (parcial e definitiva desde 01/02/2010) decorre de problemas ortopédicos:
artrose grave em tornozelo direito secundária a fratura do tornozelo,  não apreciada nos
autos do processo 0005232-65.2009.4.02.5050, que tratou apenas da epilepsia. Além do que,
a DII dos presentes autos foi fixada em 01/02/2010 pelo Perito judicial, sendo que a aquela
ação (0005232-65.2009.4.02.5050) foi proposta em momento anterior, em 21/08/2009, e
impugnava o ato administrativo de cessação do benefício ocorrido em 18/06/2008 (NB
530.689.553-7 - vide laudo SABI - Evento 23 - out 2 - fl. 02) . Note-se, ainda, que a patologia
ortpédica foi informada ao Perito do INSS, no exame realizado em 14/06/2018, tendo o
segurado apresentado os documentos médicos para tanto (Laudo SABI Evento 23 - out2 - fl.
5). Assim, a DII fixada em 2010 não está acobertada pela coisa julgada porque não foi objeto
dos autos 0005232-65.2009.4.02.5050. 

14. Do mesmo modo, não há que se falar em litispendência em relação ao
processo nº 0012324-16.2017.4.02.5050, que tem como pedido a condenação do INSS a
conceder auxílio-doença a partir de 21/03/2017 em razão de incapacidade para o trabalho
decorrente de epilepsia, posto que não há coincidência de causa de pedir entre as demandas,
conforme assentado na sentença. Note-se que tanto na inicial daquele feito, quanto no laudo
pericial existe menção apenas à patologia "epilepsia", e no exame administrativo pericial,
realizado em 02/05/2017 (vide Laudo SABI - Evento 23 - out 2 - fl. 4), também só houve
referência à epilepsia, nada sendo alegado em relação aos problemas ortopédicos.

15. No tocante a alegação de que houve julgamento extra petita em relação ao
NB 31/623.077.815-0 (DER 09/05/2018) que não foi objeto de pedido na inicial, entendo que
no pedido do autor de concessão do benefício de incapacidade desde a cessação em 2008 até
os dias atuais, está incluído o requerimento administrativo de 2018, data, aliás, expressamente
mencionada no pedido inicial. 

15. Em relação ao argumento da autarquia de que houve perda da qualidade de
segurado após a contribuição de 13/12/2008 e que quando retornou ao RGPS em 01/01/2017
o autor já estava incapacitado, tal argumento não merece prosperar. Na data de início da
incapacidade fixada pelo perito (01/02/2010) o autor não havia perdido a qualidade de
segurado. Afinal, tendo a última contribuição ocorrido em 13/12/2008 (evento23, OUT1), a
perda da qualidade de segurado somente ocorreria em 16/02/2010. Assim, mantida a
qualidade de segurado na data da fixação da DII, bem como comprovada a incapacidade
parcial e definitiva, o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença desde a DER
em 09/05/2018, conforme assentado na sentença.
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16. Quanto à possibilidade de reabilitação, a análise da viabilidade inicial de tal
prestação de serviço depende de uma série de fatores a serem apurados pela autarquia, através
de competente perícia de elegibilidade. Assim, não é possível sequer, de antemão, afirmar que
o segurado preencherá as condições para ser submetido ao processo de reabilitação. Essa é a
base da jurisprudência firmada no âmbito da TNU – tema 177:

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.

17. No presente caso, como o laudo pericial produzido em juízo concluiu que a
parte autora se encontra incapacitada definitivamente para o exercício de sua atividade
habitual, não cabe prévia fixação de DCB, nos termos do artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n.
8213/91. Isso porque ao se afirmar a incapacidade definitiva uniprofissional, a princípio,
apenas dois caminhos seriam possíveis: a reabilitação para o exercício de atividade
diversa ou, diante da impossibilidade da realização de tal processo, em razão da não
elegibilidade para tal, a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez. Uma terceira via, remota, mas possível, advém da circunstância de o segurado
recuperar sua capacidade ao longo do período no qual esteve em gozo de auxílio-doença. De
todo modo, tal constatação dependerá da realização de perícia administrativa suficiente a
afastar a conclusão do laudo pericial produzido em juízo, medida prevista, inclusive no artigo
60, §10 da Lei n. 8213/91, que estabelece que o segurado pode ser convocado a qualquer
momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou manutenção do auxílio-
doença.

18. A obrigatoriedade de realização de nova perícia médica para eventual
intento de cessação do benefício é elemento essencial, uma vez que o segurado já conta, em
seu patrimônio jurídico, com decisão judicial concluindo pela sua incapacidade definitiva
para o exercício de sua atividade habitual. Assim que a pretensão da autarquia em cessar o
benefício, exatamente em razão da presunção em favor do segurado, depende de competente
perícia que ateste expressamente modificação do estado de saúde do autor atestado neste
feito, providência que é incompatível com a prévia fixação de DCB.

19. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por dar parcial
provimento ao recurso da autarquia para excluir a previsão de que a posterior cessação do
auxílio-doença da parte autora está vinculada à sua submissão a processo de reabilitação
profissional e para constar que posterior cessação está vinculada à realização de
competente perícia de elegibilidade para fins de reabilitação e voto por negar
provimento ao recurso do autor quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez. Mantenho
a concessão do benefício de auxílio-doença a partir da DER em 09/05/2018, mantendo-o
ativo até a realização de competente perícia de elegibilidade para fins de reabilitação. Na

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 114



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 418/707

5008536-22.2018.4.02.5001 500000320434 .V9 JES10878© JES7044

hipótese de não se configurar presentes as condições de elegibilidade para o processo de
reabilitação, o INSS poderá determinar a submissão do segurado a nova perícia médica
no intuito de aferir eventual recuperação de sua capacidade laborativa para a atividade
que lhe é habitual, devendo observar as conclusões do laudo pericial realizado nesse
processo, demonstrando expressamente a alteração havida no quadro de saúde do autor
ou converter o benefício em aposentadoria por invalidez, se for o caso. Sem condenação
em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000320434v9 e do código CRC 15af7fda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5003011-56.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSIMERE PICOLI DE MENDONCA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELA CLIPES (OAB ES013224)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual ROSIMERE PICOLI DE MENDONCA
requer a condenação do INSS a lhe conceder o benefício de auxílio doença, bem como sua
conversão em aposentadoria por invalidez. O MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de
Itapemirim/ES proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o
INSS a conceder o benefício de auxílio-doença desde a cessação em 18/08/2017, mantendo-o
ativo, independentemente de requerimento de prorrogação, até a constatação da plena
capacidade laborativa da autora em perícia realizada em sede administrativa ou até a
conclusão de programa de reabilitação (evento22).

2. O INSS interpõe recurso inominado (evento27), no qual requer a reforma do
julgado para que seja afastada a incidência da multa processual fixada na sentença,
alternativamente, requer que referida multa tenha o seu valor reduzido por essa Egrégia
Turma Recursal.

3. A parte autora apresentou contrarrazões, nas quais requer seja negado
provimento ao recurso da autarquia (evento38).

4. ROSIMERE PICOLI DE MENDONCA interpõe recurso inominado
(evento32), no qual afirma que se encontra total e permanentemente incapaz e faz jus a
percepção do benefício de aposentadoria por invalidez. Alega, ainda, que em razão de sua
condição de saúde não possui condições de disputar no mercado de trabalho. Nesses termos,
requer a reforma da r. sentença para conceder à recorrente o benefício de aposentadoria por
invalidez.

5. O INSS ofereceu contrarrazões no evento 37.

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO

8. No tocante ao recurso apresentado pela autarquia, no que se refere à fixação
de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar sua
prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as
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condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de
resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos
últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo,
que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o
pedido subsidiário para que seja fixada a multa no patamar de R$ 50,00 (cinquenta Reais) por
dia de atraso.

9. Em seguida, passo a análise do recurso da autora, cuja questão controversa
cinge-se à existência ou não de incapacidade definitiva para o trabalho. A Lei n. 8.213/91
exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por
incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou parcial em se tratando de auxílio-
doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total e permanente para qualquer
atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b) carência de 12 contribuições
mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e; c) qualidade de segurado.

10. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por
médico especialista em medicina do trabalho, nomeado perito, devidamente qualificado
para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que a autora é
portadora de Hipertensão arterial sistêmica – I10 (evento12, quesito2). Concluiu que a autora
encontra-se incapacitada de forma total e temporária desde 25/06/2017 (evento12, quesitos
6, 7 e 9). Afirmou ainda que o tempo estimado para tratamento é de 02 meses (evento12,
quesito16).

11. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade da doença que acomete a demandante, existe a possibilidade de a autora voltar a
exercer sua atividade habitual ou outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou
comprovada a presença de incapacidade total e definitiva da segurada sem a
possibilidade de reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais da
autora, verifico que a mesma possui o ensino médio completo (evento12, fl.02) e conta hoje
com 41 anos (evento1, anexo2, fl.03), idade em que é plenamente possível ter vida laboral
ativa. Portanto, a reabilitação não pode ser descartada.

12. Em conclusão, considero que não se pode atribuir de modo peremptório
a pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do
quadro clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.
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13. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por dar parcial
provimento ao recurso da autarquia para reduzir a multa fixada a título de astreintes para R$
50,00 por dia de atraso e voto por negar provimento ao recurso do autor quanto ao pedido
de aposentadoria por invalidez. No mais, inalterada a sentença. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000304240v3 e do código CRC 783cf427.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5000348-37.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZINEIA SILVA MATIAS (AUTOR)
ADVOGADO: EMANUEL DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

1. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso
inominado contra sentença que julgou totalmente procedente o pedido para condenar o INSS
a implantar a aposentadoria por invalidez. Alega que o laudo pericial não demonstrou a
existência de incapacidade total e defintiva, ao passo que o  MM. Juízo julgou procedente a
ação tomando como fundamento laudos e considerações particulares, desconsiderando
totalmente a análise técnica imparcial feita na perícia judicial. Defende que não houve
comprovação da incapacidade laborativa capaz de ensejar o recebimento de auxílio doença e
muito menos de aposentadoria por invalidez e que no tocante a fixação das astreintes
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que só é
possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada
pessoalmente a parte obrigada por sentença judicial. O mencionado posicionamento foi,
inclusive, sumulado pelo STJ, através do enunciado nº 410, ao passo quanto ao valor da multa
(500 reais) por dia de atraso, requer o INSS seja reduzida para cem reais conforme precedente
estabelecido pela 1ª TURMA RECURSAL DO ES. Ante o exposto, pugna pelo provimento
do recurso e requer a reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados
totalmente improcedentes. Eventualmente, requer que a DIB seja fixada na data da juntada
aos autos do laudo da perícia. Ainda eventualmente, requer a exclusão da condenação em
aposentadoria por invalidez, com expressa fixação de DCB para o auxílio doença caso seja
concedido. 

2. A parte autora ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (Evento 50).

3. É o Relatório.

VOTO

4. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado por médica nomeada perita, devidamente
qualificada para examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou ter
utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação o laudo médico e exame pericial
(quesito 14, Evento 11), logo, os laudos particulares carreados foram também abarcados pelo
laudo pericial. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 11), a perita reconheceu
que a parte autora é portadora de Hipertensão arterial sistêmica – I10; Artrite Psoriática
(quesito 2). Quando perguntada se a periciada apresentaria inaptidão laboral para o exercício

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 116



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 423/707

5000348-37.2018.4.02.5002 500000256482 .V23 JESX51390© JES7044

de sua atividade habitual de diarista (Tópico identificação, à fl.2), respondeu que possui a
pericianda incapacidade (quesito 6, à fl.4), sendo tal parcial temporária (quesito 7, à fl.4) e
fixa como possível data de início a data de maio de 2018 tem laudo médico (quesito 9). O
perito apontou a duração do tratamento como indeterminado e que a autora já realizou
tratamento cirúrgico (quesito 15), estimando como possível tempo necessário para o eventual
tratamento o prazo de 4 meses (quesito 16). Contudo, quando perguntada se a idade da autora
e o tempo em que ela está acometida da enfermidade tornaria ser quadro passível de
reversabilidade através de algum tratamento, a perita informou que o quadro da autora é
irrversível (quesitos da autora nº10, à fl.6). 

5. A partir das conclusões apontadas pelo laudo pericial e do conjunto
probatório submetido, o Juiz sentenciante concluiu que a parte autora faz jus a percepção da
aposentadoria por invalidez  e não do auxílio doença, informando que a análise detida dos
autos revela a necessidade de se afastar a conclusão pericial quanto à DII e quanto à
duração da a incapacidade. Com efeito, a autora percebeu benefício previdenciário entre
09/11/2010 e 10/05/2016 e entre 13/06/2016 e 06/02/2018, tendo em vista o quadro
persistente de artrite e hipertensão arterial grave (Evento 9, RSC3). Sendo assim, há de se
fixar a DII em 09/11/2010, conforme já reconhecido pelo INSS. Ademais, não há como se
considerar uma incapacidade que perdura por mais de 8 anos como sendo meramente
temporária. Em verdade a autora já deveria ter sido aposentada por invalidez, uma vez que
resta patente a impossibilidade de recuperação.[...] Sendo assim, considero a incapacidade
da autora como sendo total e definitiva. (Evento 38, Sentença). 

6. Reputo que embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial para qualquer atividade laborativa, de forma temporária (Conclusão, Evento 11) e
fixado o tempo para eventual tratamento o marco de 4 meses (quesito 16), o mesmo laudo
informa que a previsão do tratamento da parte autora é de duração indeterminada (quesito
15), não indica de forma precisa quais seriam as medidas cabíveis para que a parte autora
recupere sua aptidão, apontando explicitamente que o quadro da parte autora é em verdade
irreversível (quesito 10). Nessa linha, concluir que autora faz jus a percepção da
aposentadoria por invalidez não é afastar os apontamentos trazidos pelo laudo e sim analisá-
los em conjunto considerando também o recorrente histórico patológico que acomete a
periciada, além disso o próprio laudo aponta a patologia como de
duração indeterminada (quesito 15) e irreversível (quesito 10). Nesse aspecto, entendo que
assiste razão ao Juiz sentenciante em concluir que a incapacidade da parte autora é em
verdade definitiva e que faria jus a percepção da aposentadoria por invalidez.  

7. Ademais, analisando as condições pessoais da autora, infiro que as
possibilidades de reabilitação são muito nefastas.  Nesse ponto, verifico que a autora sempre
exerceu atividade braçal (empregada doméstica), nasceu em 30/09/1969 (evento 9 - RSC 2) e
conta hoje com 50 anos, contudo, recebeu benefício de incapacidade de 09/11/2010 a
06/02/2018 ou seja, o autor está afastado do mercado de trabalho por pelo menos, quase
09 (nove) anos, sendo certo que a lei proíbe o segurado em gozo de benefício por
incapacidade de retornar ao trabalho sob pena de cancelamento automático do benefício (art.
46, da Lei 8.213/91). Desse modo, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da
jurisprudência da TNU, concluo com base nas condições pessoais da autora que faz jus
ao recebimento da aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade fática de ser
exitosamente reabilitado e obter novo trabalho.
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10. Em conlusão, verifico que a gravidade da doença da autora, o tipo de
atividade habitual exercida de natureza braçal (empregada doméstica), idade avançada (50
anos), baixa escolaridade (fundamental incompleto), bem como o grande lapso temporal que
o segurado ficou afastado de suas atividades laborais (09 anos) são determinantes para efeito
de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim,
reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da
aposentadoria por invalidez.

8. No tocante ao requerimento da alteração da DIB,  insta mencionar que termo
inicial do pagamento dos benefícios, sejam nos de incapacidade, sejam nos de prestação
continuada, assim se pronunciou a Turma Nacional de Uniformização: 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). No caso em
tela a autora comprova a existência de incapacidade pretérita, ao passo que conforme consta
em seu CNIS seu benefício de auxílio doença teria cessado em 06/02/2018 (Evento 9, RSC2,
CNIS, fl.2), logo, o Juiz fixou, corretamente, em 07/02/2018, um dia após a cessação
indevida do benefício.

8. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que seja fixada a multa
no patamar de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

9. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para fins
de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de origem
se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da
Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias,
contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento.  ". A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.
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10. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS para fins de acolher parcialmente o pedido subsidiário da autarquia para reduzir o valor
da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00. Sem
condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/95.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000256482v23 e do código CRC 705992ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5003944-95.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LAIBER (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR MARTINS NUNES (OAB ES015750)

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

RELATÓRIO

1. CARLOS ALBERTO LAIBER interpõe recurso inominado contra sentença
que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-
doença. Alega ser portador de erisipela que é uma doença infecciosa, caracterizada por
feridas avermelhadas, inflamadas e dolorosas na pele e seu quadro patológico o torna incapaz
de desenvolver suas atividades laborais habituais. Argumenta que a Sentença pela
improcedência está equivocada, uma vez que entendeu que houve perda da qualidade de
segurado do autor, mas desconsiderou seu quadro de incapacidade. Nesses termos, pugna pelo
provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o
pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 27).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. O juízo a quo julgou improcedente o pedido, com base nos seguintes
fundamentos:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS restabelecer o auxílio-doença com
sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando  O restabelecimento do
auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria por invalidez (Processo nº 0036146-
34.2017.4.02.5050). O perito angiologista examinou o autor em 18/12/2017. O perito médico
do trabalho examinou o autor em  17/5/2018. O pedido foi julgado improcedente. A sentença
transitou em julgado, formando coisa julgada (evento 2, TRASLADO1).

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 fato que a tiver motivado. Trata-se de
julgamento rebus sic stantibus. O quadro clínico do autor pode ter se alterado após a
realização dos exames periciais no primeiro processo. Essa possibilidade pode afastar a
intangibilidade da coisa julgada.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/626.482.106-7, formulado em
24/1/2019, foi indeferido porque a  perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO6).

Depois que cessou o vínculo empregatício, em 6/4/2017, o autor  parou de contribuir para a
Previdência Social (evento 5, OUT1). 

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 autor foi intimado para comprovar a qualidade de segurado  data do início da incapacidade
e alegou (evento 11, PET1):

Ocorre que a propositura de ação judicial não se encontra entre as causas legais de
prorrogação do período de graça. 

Ademais, o autor exibiu dois laudos médicos datados de 11/10/2017  (evento 1, EXMMED5). O
quadro clínico do autor não pode ser objeto de análise até os exames periciais realizados em
18/12/2017 e 17/5/2018 no processo prevento, sob pena de violação à coisa julgada material.

O autor perdeu a qualidade de segurado em 16/6/2018 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14
do Decreto nº 3.048/99).

O autor não exibiu laudo médico após 17/5/2018 e antes da perda da qualidade de segurado
para comprovar que a incapacidade para o trabalho iniciou quando ainda detinha a
qualidade de segurado.

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

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

(grifei)
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6. Em análise ao CNIS do autor observo que o autor já verteu mais de 120
(cento e vinte) contribuições, considerando que possuiu vínculo ininterrupto junto
ao Município de Vitória  durante o marco temporal de 15/02/1993 a 06/2015 (CNIS, Evento
5, OUT1, fl.9) e junto a Secretaria de Estado da Jusiça entre 19/10/2015 a 06/04/2017 (à
fl.21). Nessa linha, tendo em vista que o último recolhimento do autor teria sido realizado
em 06/04/2017, a perda de qualidade ocorreria no 16º dia do 2º mês subsequente ao término
do prazo em que estava no “período de graça”. Sem considerar a previsão legal de extensão
face o autor já ter vertido mais de 120 (cento e vinte) contribuições, a perda da qualidade de
segurado ocorreria em 16/06/2018; com a nova data, considerando a referida prorrogação de
12 (doze) meses, o autor manteve  a qualidade de segurado até 16/06/2019. Logo, na data do
requerimento adminstrativo juntado aos autos datado em 24/01/2019 (Evento 1 ,
Indeferimento6. fl.1), o autor preenchia o requisito da qualidade de segurado.  Afasto a
conclusão da sentença neste particular.

7. Restando os requisitos da qualidade de segurado e carência preenchidos na
data da DER insta observar se o autor preenche o requisito da incapacidade. Ocorre que, da
análise dos autos, verifico que o autor já havia ajuizado demanda  anterior requerendo o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por
invalidez, que tramitou sob o nº 0036146-34.2017.4.02.5050, que foi julgado improcedente.
O juízo sentenciante concluiu pela capacidade do autor para a atividade habitual, com
base nas DUAS perícias médicas realizadas em 18/12/2017 (angiologista) e em 17/05/2018
(médico do trabalho) (evento 2, TRASLADO1). O autor interpôs recurso inominado, contudo
a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos e o acordão transitou em julgado em
29/10/2018.

8. Em que pese o recorrente ter apresentado nova DER em 24/01/2019 (NB
31/626.482.106-7) (evento 1, INDEFERIMENTO6), verifico que a documentação juntada no
presente processo é a mesma do processo anterior.  O autor apresentou apenas um laudo de
11/10/2017 (evento1, EXMMED5) já analisado pelos peritos judiciais no processo
0036146-34.2017.4.02.5050 (fl.18-sistema APOLO). Cabe ao autor na inicial trazer a
documentação médica necessária à comprovação de seu direito, contudo ele não juntou
nenhum exame médico ou laudo posterior à data das perícias realizadas naquele primeiro
processo, ou seja, não há documentação médica a comprovar a existência de incapacidade na
nova DER de 24/01/2019. Dessa forma, considerando que há identidade de partes, causa de
pedir e pedido do presente feito e da ação autuada sob o n. 0036146-34.2017.4.02.5050,
resta caracterizada a coisa julgada, pois já houve o trânsito em julgado nos autos acima
referenciados, o que inviabiliza a reabertura da discussão em outro processo, com base na
mesma documentação.

9.  A violação à coisa julgada é causa de extinção do processo sem resolução do
mérito e deve ser conhecida pelo Juízo tão logo caracterizada (art. 337, VII, do Novo Código
de Processo Civil) sob pena de violação ao princípio constitucional da segurança jurídica
imanente a toda e qualquer decisão judicial. Desse modo, não há como prosperar a presente
ação, ante a existência de coisa julgada material.

10. Ante o exposto, conheço o recurso e VOTO POR DAR PARCIAL
PROVIMENTO para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art.
485, V, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos
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termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000279920v15 e do código CRC 13cea7ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5000802-17.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NORMA SALLES (AUTOR)
ADVOGADO: RENATO CAMATA PEREIRA (OAB ES017056)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento38) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim (evento30), que julgou
procedente o pedido da autora para condená-lo a conceder o benefício de aposentadoria por
invalidez com DIB em 08/12/2017. A autarquia sustenta que o laudo emitido pelo perito
nomeado judicialmente não atesta a incapacidade total e definitiva da parte autora, não sendo
devido, portanto, o benefício de aposentadoria por invalidez. Requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e para que sejam devolvidos os
valores recebidos a título de tutela antecipada. Eventualmente, requer seja revogada a
concessão da aposentadoria por invalidez, para no lugar conceder auxílio doença com fixação
expressa de DCB na forma da lei previdenciária. Requer ainda dilação de prazo para
cumprimento da tutela, bem como que seja afastada a incidência das multas processuais
fixadas na sentença.

2. NORMA SALLES ofereceu contrarrazões, nas quais requer a manutenção da
sentença (evento42).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. No presente recurso, a questão controversa cinge-se na existência de
incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho da autora. Primariamente, observo que
o laudo pericial judicial foi realizado por médico especialista em cirurgia geral, nomeado
perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O
expert afirma que a autora é portadora de S82 Fratura da perna, incluindo tornozelo M17
Gonartrose (artrose do joelho) (evento20, quesito2). Destaca, que a periciada apresenta
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incapacidade total e temporária desde 17/08/2018 (evento15, quesitos 6, 7 e 9). Quando
questionado sobre qual o tempo de tratamento afirmou que pelo menos 2 anos de tratamento
(evento20, quesito16).

7. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade da doença que acomete a demandante, existe a possibilidade de a autora voltar a
exercer sua atividade habitual ou outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou
comprovada a presença de incapacidade total e definitiva da segurada sem a possibilidade de
reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais da autora, verifico
que a mesma conta hoje com 51 anos (evento1, procadm3, fl.24), idade em que é plenamente
possível ter vida laboral ativa. Portanto, a reabilitação não pode ser descartada.

8. Em conclusão, considero que não se pode atribuir de modo peremptório a
pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do quadro
clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. Contudo, tendo em vista ser a incapacidade total e
temporária, considero preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-
doença.

9. Quanto à data de início da incapacidade, mantenho a data fixada na sentença,
qual seja, 07/08/2017, data em que a autora sofreu acidente de moto e fraturou o planalto
tibial. Da análise do laudo SABI (evento15) e do laudo pericial (evento20), verifico que a
lesão que incapacitou a autora na atualidade é a mesma do acidente que deu origem ao
benefício recebido de 07/08/2017 a 07/12/2017.  Assim, concedo o auxílio-doença desde a
cessação indevida em 07/12/2017.

10. Em relação a DCB, cabe a este colegiado dispor quanto à sua fixação, de
modo a atender o disposto no artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela Lei
n. 13.457/2017), o que se convenciou denominar “alta programada”. A TNU, nos autos do
Processo n. 0500774-49.2016.4.05.8305/PE fixou tese de que “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”. Desse modo, considerando que o perito estimou tempo para
tratamento de pelo menos 2 anos, fixo a DCB em 2 anos a partir da data da perícia em
29/10/2018, cabendo a autora requerer, no prazo previsto para tanto, a prorrogação do
benefício, acaso entenda que ainda se encontra incapacitada.
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11. No que se refere à fixação de valor a título de astreintes (multa diária pelo
não cumprimento da medida antecipatória de tutela no prazo) essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente, essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que seja fixada a multa
no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

12. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

13. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento para
suprimir a condenação do INSS no tocante a aposentadoria por invalidez e para reduzir a
multa fixada a título de astreintes (multa diária em razão de não cumprimento da tutela no
prazo) para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Nesta oportunidade, condeno o INSS a
conceder o benefício de auxílio-doença com DIB em 07/12/2017 até 2 anos a contar da
data da perícia em 29/10/2018. Mantenho a tutela deferida para o pagamento do auxílio
doença, os valores recebidos a maior, em razão da aposentadoria por invalidez deferida,
deverão ser compensados por ocasião do pagamento dos atrasados, tudo a ser apurado em
execução de sentença, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000304909v4 e do código CRC c42bb0f5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000632-45.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARGARETE DA SILVA NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual MARGARETE DA SILVA NUNES requer
a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença ou a conceder a aposentadoria por
invalidez. O MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES proferiu sentença
(evento26) que julgou procedente o pedido, concedendo o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez à parte autora desde a cessação em 04/06/2015. O INSS interpôs
embargos de declaração (evento33) alegando que a parte autora pediu na inicial o pagamento
das prestações em atraso desde a DCB em 18/05/2017. Os embargos foram conhecidos e no
mérito foi dado parcial provimento a fim de sanar o vício apontado, fazendo constar no
dispositivo a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde 18/05/2017
(evento38).

2. O INSS interpõe recurso inominado (evento45), no qual alega que o laudo
emitido pelo perito nomeado judicialmente não atesta a incapacidade total e definitiva da
parte autora, não sendo devido, portanto, o benefício de aposentadoria por invalidez. Requer
seja dado provimento ao recurso para fim de ser reformada a sentença, na forma do
arrazoado.

3. A autora ofereceu contrarrazões, nas quais requer a manutenção da sentença
(evento50).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

6. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.
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7. No presente recurso, a questão controversa cinge-se na existência de
incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho da autora. Primariamente, observo que
o laudo pericial judicial foi realizado por médico especialista em cirurgia geral, nomeado
perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O
expert afirma que a autora é portadora de Transtorno depressivo recorrente (CID F33.1)
(evento16, quesito1, fl.03). Destaca, que a periciada apresenta incapacidade parcial e
temporária desde 19/03/2012 (evento16, quesitos 3 e 4, fls.03/04). Quando questionado sobre
qual o tempo de tratamento afirmou que não é possível determinar (evento16, quesito15,
fl.07).

8. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Acrescento que, a despeito da
gravidade da doença que acomete a demandante, existe a possibilidade de a autora voltar a
exercer sua atividade habitual ou outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não ficou
comprovada a presença de incapacidade total e definitiva da segurada sem a possibilidade de
reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez. Ademais, ao analisar as condições pessoais da autora, verifico
que a mesma possui 2º grau de escolaridade e conta hoje com 50 anos (evento1, RG3),
idade em que é plenamente possível ter vida laboral ativa. Portanto, a reabilitação não pode
ser descartada.

9. Em conclusão, considero que não se pode atribuir de modo peremptório a
pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do quadro
clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. Contudo, tendo em vista a constatação da incapacidade parcial
e temporária desde 2012, considero preenchidos os requisitos para o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença desde a cessação indevida em 18/05/2017 (evento10, RSC3,
fl.05).

10. Dessa forma, cabe a este colegiado dispor quanto à fixação da DCB, de
modo a atender o disposto no artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela Lei
n. 13.457/2017), o que se convenciou denominar “alta programada”. A TNU, nos autos do
Processo n. 0500774-49.2016.4.05.8305/PE fixou tese de que “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”. Desse modo, considerando que o perito não estimou tempo
para tratamento, fixo a DCB em 120 dias a partir da intimação desse julgado, cabendo a
autora requerer, no prazo previsto para tanto, a prorrogação do benefício, acaso
entenda que ainda se encontra incapacitada.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 119



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 436/707

5000632-45.2018.4.02.5002 500000315388 .V3 JES10878© JES7044

11. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento para
suprimir a condenação do INSS no tocante a aposentadoria por invalidez. Nesta
oportunidade, condeno o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença com DIB em
18/05/2017 até 120 dias a partir da intimação desse julgado. Mantenho a tutela deferida
para o pagamento do auxílio doença, os valores recebidos a maior, em razão da aposentadoria
por invalidez deferida, deverão ser compensados por ocasião do pagamento dos atrasados,
tudo a ser apurado em execução de sentença, com base no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do
art. 55 da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000315388v3 e do código CRC a069c721.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5002127-30.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DARCI JONAS (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento45) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento26), que julgou
procedente o pedido do autor para condená-lo a restabelecer o auxílio-doença NB
31/614.859.434-3 desde a cessação, em 31/05/2017, convertendo-o em aposentadoria por
invalidez com DIB em 13/7/2018. A autarquia sustenta que o laudo emitido pelo perito
nomeado judicialmente não atesta a incapacidade total e definitiva da parte autora. Aduz
ainda que o autor trabalhou como motorista de caminhão entre 02/10/2017 e 01/10/2018, o
que denota que não estão presentes todas as condições do art.42 da Lei 8.213/91 para
concessão da aposentadoria por invalidez. Requer seja dado provimento ao recurso para fim
de ser reformada a sentença, na forma do arrazoado.

2. DARCI JONAS ofereceu contrarrazões, nas quais requer a manutenção da
sentença (evento48).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei n. 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. No presente recurso, a questão controversa cinge-se na existência ou não de
incapacidade permanente para toda atividade laboral. Primariamente, observo que o laudo
pericial judicial foi realizado por médico especialista em clínica médica e cardiologia,
nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte
autora. O expert afirma que o autor é portador de infarto agudo do miocárdio, doença
arterial coronariana obstrutiva, revascularização do miocárdio incompleta em 07/12/2016
(evento14, quesito3). Quando perguntado se o autor tem aptidão para o exercício de sua
atividade habitual de lavrador/motorista, afirmou que não. Portador de doença arterial
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coronariana obstrutiva submetido a revascularização do miocárdio incompleta, exercendo
atividade de alta demanda do sistema cardiovascular, sem condição de exerce-lá de forma
normal (evento14, quesitos 6 e 7). Destaca, que o periciado apresenta incapacidade definitiva
para o trabalho atual desde 14/12/2016 (evento14, quesitos 10, 12 e 13). Por fim, afirmou
que o autor pode ser reabilitado para atividade como porteiro ou vigia (evento14,
quesito16).

7. Em que pese a conclusão do laudo pericial ter reconhecido a incapacidade
parcial e definitiva do autor para a atividade laboral habitual de lavrador e de motorista,
analisando as suas condições pessoais, infiro que as possibilidades de reabilitação são muito
nefastas.  Nesse ponto, verifico que a autora nasceu em 25/12/1964 (evento1, out2, fl.02) e
conta hoje com 54 anos, idade em que seria possível, em tese, ter vida laboral ativa e
readaptar-se a novas atividades urbanas. Todavia, registro que o demandante tem baixa
escolaridade (ensino fundamental incompleto - evento14) e que exercia atividade na condição
de trabalhador rural (segurado especial), tendo recebido auxílio-doença no período de
27/06/2016  a 31/05/2017 nessa condição (tela Plenus - evento2- INFBEN1). Além disso,
constato que o autor reside em área tipicamente rural (vide endereço constante na
Comunicação de Decisão enviada pelo próprio INSS ao autor - Evento 1- out2).

8. Apesar também constar no CNIS do autor (evento16, out2), vínculos como
motorista, observo que especificamente para esta atividade o autor igualmente foi
considerado definitivamente incapaz pela perícia judicial (evento 14, quesitos 6 e 7). De
modo que para exercer as atividades sugeridas pelo perito (porteiro/vigia-evento14,
quesito16), que não existem no meio rural, o autor teria que sair do campo e se mudar para
um centro urbano, o que importa sacrífico desarrazoado ao segurado, em afronta ao princípio
da dignidade da pessoa humana. 

9. Desse modo, entendo que o contexto da gravidade da limitação física do
autor, sua baixa escolaridade, o tipo de atividade habitual exercida e a residência em
zona rural, contribuem para a inexistência da possibilidade concreta de sua reinserção
ao mercado de trabalho, considerando que o processo efetivo de reabilitação para outros
trabalhos (como os sugeridos pelo Perito) demandaria aumento da escolaridade e a
saída do meio rural, não sendo possível exigir dos segurados tamanho sacrifício pessoal. 

10. Concluo, assim, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da
jurisprudência da TNU, com base nas condições pessoais da autora que a mesma faz jus
à concessão da aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade fática de ser
exitosamente reabilitada e obter novo trabalho.

11. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

12. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela autarquia e voto por
negar provimento. Sem condenação ao pagamento de custas. Condeno o INSS ao pagamento
de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a
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prolação da sentença, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, e do enunciado n. 111, da
súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000315304v9 e do código CRC b588638f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000624-68.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS DA SILVA CIRICO (AUTOR)
ADVOGADO: MAYCON AZEVEDO DELPRETE (OAB ES021993)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento49) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente
procedente o pedido do autor para condenar a autarquia a restabelecer benefício de auxílio-
doença desde a cessação indevida (12/08/2016), somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do
segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação (evento42). A autarquia sustenta que
na DII fixada pelo perito judicial o autor já havia perdido a qualidade de segurado. Aduz
ainda que a não fixação da DCB viola a recente alteração legislativa que permitiu a fixação
automática de DCB em benefícios por incapacidade. Requer a reforma do julgado para que
sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

2. CARLOS DA SILVA CIRICO ofereceu contrarrazões, nas quais requer a
manutenção da sentença (evento54).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. Inicialmente, observo que o laudo pericial foi realizado por médico
especialista em ortopedia e traumatologia, profissional devidamente qualificado para
examinar as patologias que o autor alega ser portador. O especialista reconheceu que o autor
apresenta transtornos internos de joelho esquerdo. CID M23.3 (evento14, quesito2). O
profissional quando perguntado se o autor encontra-se incapacitado para o exercício de sua
atividade habitual afirmou que sim e concluiu que o autor apresenta incapacidade laborativa
parcial (incluso a sua atividade habitual) e temporária (evento14, quesitos 6 e 7). Por fim,
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afirmou que a incapacidade iniciou a partir de novembro de 2017 e que o tempo mínimo
para recuperação da capacidade laborativa é de 1 ano a partir do momento pericial
(evento14, conclusão).

7. Em que pese o comprovado quadro de incapacidade (parcial e temporária), o
INSS alega que o autor teria perdido a qualidade de segurado na DII fixada pelo perito
judicial (11/2017). Contudo, da análise dos autos, verifico que o autor sofreu acidente
automobilístico em 21/05/2015, vindo a fraturar a perna e o joelho esquerdo (evento1, out7 e
laudo8). Ademais, observo por meio dos laudos SABI (evento9, RSC2) e do CNIS (evento9,
RSC3) que o autor recebeu benefício de auxílio-doença de 21/05/2015 a 12/08/2016 em
decorrência do "acidente de moto e fratura de perna esquerda e joelho equerdo", conforme
atestado nos exames realizados pelos médicos do INSS em 10/06/2015 e 31/03/2016. Essa
mesma lesão ainda persiste na atualidade, conforme constatado pelo laudo pericial (Evento
14, inciso2). 

8. Além disso, existem documentos particulares nos autos que comprovam a
manutenção do estado de incapacidade/agravamento. O laudo do médico particular de
29/06/2016 atesta lesão no joelho esquerdo devendo ser realizado procedimento cirúrgico
para reconstrução do ligamento. Do mesmo modo, o laudo de 28/07/2017 atesta que o autor
apresenta instabilidade no joelho esquerdo e apresenta indicação de tratamento cirúrgico
(evento1, laudo8, fl.02 e 04). O autor realizou o procedimento cirúrgico em 22/06/2018
(evento1, out9), tendo sido constatada novamente incapacidade laborativa pela perícia médica
administrativa, com DII em 20/06/2018 (data da internação para realização da cirurgia) e
DCB em 90 dias (20/09/2018), tempo estimado de pós operatório (vide laudo SABI - Evento
9 - RSC2 - fl.4). Assim, se observa que a patologia incapacitante que acometia o autor
não cessou em 2016, de outra forma não teria sido necessário que ele se submetesse a
procedimento cirúrgico após tal data. A necessidade de procedimento cirúrgico invasivo
como o do caso em questão não surgiu de "uma hora para outra" e já estava mencionada nos
laudos médicos particulares desde 2016, quando o autor ainda gozava do benefício
previdenciário.

9. Em conclusão, observo que a incapacidade constatada ao tempo dos autos
decorre do mesmo quadro patológico que justificou a concessão do benefício cancelado em
12/08/2016 (CNIS, evento9, RSC3), o que acarreta uma presunção de que a patologia e o
estado de incapacidade persistem desde tal marco. Dessa forma, não há que se falar em
perda da qualidade de segurado.

10. Do mesmo modo, não há fundamentos para que a DIB do benefício seja
fixada de forma a prejudicar a parte postulante em data posterior daquela que restou
comprovada a existência do quadro incapacitante. O juiz não está adstrito ao laudo pericial
judicial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos constantes dos
autos, principalmente, quando ocorre situação não analisada pelo perito. Sendo assim,
entendo por fixar o termo inicial do pagamento do benefício desde a equivocada cessação.
Assim, fica mantido o restabelecimento do benefício de auxílio-doença No. 610.716.232-5
(SABI - Evento 9 - RSC2 - fl. 2), desde a cessação em 12/08/2016, conforme requerido na
inicial (item 'a' do pedido). Mantenho a sentença neste particular.
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11. No tocante à data de Cessação do Benefício (DCB), cabe a este colegiado
dispor quanto à sua fixação, de modo a atender o disposto no artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n.
8.213/91 (redação dada pela Lei n. 13.457/2017), o que se convenciou denominar “alta
programada”. A TNU, nos autos do Processo n. 0500774-49.2016.4.05.8305/PE fixou tese de
que “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”. 

12. In casu, verifico que o laudo do perito judicial realizado em 16/08/2018
estimou tempo mínimo de recuperação de 1 ano a partir da perícia, contudo, a fixação
de tal prazo como DCB importaria supressão do direito subjetivo do segurado em requerer a
prorrogação do benefício, conforme previsão do artigo 60, §9º da Lei n. 8213/91. Sendo
assim, de modo a equacionar as normas legais, fixo a DCB em 60 dias a contar da
publicação do presente voto. Fica a parte advertida que caso entenda que persiste seu estado
de incapacidade, deverá requerer a prorrogação do seu benefício administrativamente, no
prazo previsto em lei para tanto.

13. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela autarquia e voto por
dar parcial provimento tão somente para fixar a DCB de auxílio-doença em 60
(sessenta) dias a partir da publicação do presente voto. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000303806v5 e do código CRC 50149a50.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0003270-42.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MILANE OLIVEIRA PELISSARI (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ALFREDO CRESPO BARRETO (OAB ES008688)
ADVOGADO: LUCIANO BRANDÃO CAMATTA (OAB ES011477)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM.
Juiz do 3º Juizado Especial de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido da autora de
condenar o INSS a prorrogar o pagamento do salário-maternidade por mais 120 dias (na
hipótese até 27/04/2018). O INSS alega que em que pesem os relevantes fundamentos
suscitados pela autora (complicações no parto que gerou nascimento prematuro do filho), a
pretensão autoral não encontra embasamento legal (art.71 da Lei nº 8.213/91), razão pela qual
merece reforma. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, de modo que seja julgada
totalmente IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

2. MILANE OLIVEIRA PELISSARI NÃO apresentou contrarrazões (Evento
42).

3. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. Em que pese o quanto argumentado em Sentença acerca do caráter
humanitário do amparo concedido, bem como da melhor interpretação extraível dos
princípios constitucionais e até mesmo acerca da existência de Projeto de Lei tramitando
junto ao Congresso Nacional no sentido de viabilizar a prorrogação do benefício de salário-
maternidade em hipóteses de nascimento prematuro, fato é que atual norma de regência não
contempla tal circunstância como permissiva à prorrogação do benefício, esbarrando não só
na previsão do artigo 195, §5º da CF, como também nos princípios da distributividade e
seletividade. Tais princípios buscam selecionar as contingências a serem cobertas, de modo a
tutelar o maior número de pessoas, e de modo que se faz necessária expressa previsão
normativa para assegurar medidas de extensão do benefício. Não se pode perder de vista que
o sistema previdenciário não tem cunho assistencial, mas sim contributivo e segue regras
atuariais, no intuito de se preservar o equilíbrio orçamentário. Não tem lugar o argumento de
que o pagamento da espécie ora tratada não é diretamente suportado pelo INSS, mas sim pago
pela empresa mediante posterior compensação tributária. Isso porque o ônus final deste
pagamento incide sempre ao INSS.

5. A TNU já se manifestou sobre o tema como se pode ver do PEDILEF n.
05137979520164058100, eproc 28/06/2018:
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RELATÓRIO Trata-se de incidente de uniformização interposto pelo INSS em face do acórdão
proferido pela 2ª Turma Recursal do Ceará que confirmou a sentença, que concedeu a
prorrogação da licença-maternidade e o respectivo salário-maternidade, por prazo além do
limite legal. Sustenta que a Turma Recursal de origem decidiu de forma contrária à Turma
Recursal de São Paulo, cujo julgado apresenta como paradigma. Afirma que a 1ª Turma
Recursal de São Paulo entendeu que, relativamente à prorrogação da licença-maternidade, no
caso de nascimento de prematuro, pelo período em que esteve internado em Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI, não há respaldo legal para a concessão da referida prorrogação,
tampouco a respectiva fonte de custeio para o pagamento do salário-maternidade, por período
além do s 120 dias. É o relatório. VOTO 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. No entendimento deste relator, o acórdão
recorrido somente poderia ser questionado mediante a interposição de Recurso Extraordinário
dirigido ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a concessão do benefício pleiteado se deu
pela interpretação de princípios constitucionais, e não pela interpretação de lei. No entanto,
vencida a questão preliminar, por entendimento deste Colegiado Nacional, que decidiu pelo
conhecimento do Pedido de Uniformização, passo ao enfrentamento do mérito da questão
debatida. No mérito, verifico que, dos 120 dias de licença-maternidade, 90, decorreram
durante a internação do recém-nascido em UTI, o que restringiu o convívio materno,
prejudicando o importante vínculo afetivo entre a genitora e seu filho. O vínculo afetivo, o
contato físico mãe e filho, que há, em tramitação, proposto de Emenda à CF, a fim de alterar
o seu art. 7º. Contudo, em que pese todas as perdas emocionais e psíquicas sofridas, não há,
na data atual, respaldo legal para o deferimento do pedido de prorrogação da licença-
maternidade, tampouco fonte de custeio para o pagamento do salário-maternidade por além
dos 120 dias. Vejamos o paradigma apresentado: "Trata-se de recurso de medida cautelar
interposto em face da r. decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional formulado pela parte autora, no qual pleiteia a prorrogação da
licença-maternidade, sob a alegação de que suas filhas gêmeas, nascidas prematuramente em
14/03/2016, permaneceram internadas 31 dias na UTI Neonatal e necessitam de cuidados
especiais. É o relatório. II - VOTO O recurso em tela tem previsão nos artigos 4o e 5o da Lei
10.259/2001. Assevero, de início, que numa análise teleológica, dou interpretação extensiva ao
texto legal para conhecer de recurso contra medidas cautelares em gênero, sejam elas
concessivas ou denegatórias. E assim o faço não apenas por uma questão de prestígio à
isonomia entre as partes do processo, pois se num dos polos da ação figura um ente público
com patrimônio a zelar em prol da comunidade, no outro figura um particular, na maioria dos
casos hipossuficiente frente à outra parte, na busca da própria subsistência ou, quando não,
de um bem de conteúdo econômico de pequena monta, limitado pelo valor de alçada.
Acrescidas a tais razões, entendo que o artigo 4o da Lei 10.259/2001, ao dizer que o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares do curso do
processo (grifei), certamente quer englobar a hipótese do indeferimento de tais medidas
cautelares, caso contrário o juiz funcionaria como mero homologador da medida cautelar.
Considerando-se que a lei não possui palavras inúteis, se a intenção do legislador foi permitir
a concessão de medidas cautelares no microssistema processual dos juizados federais,
desnecessário seria dizer que elas podem ser indeferidas. Sendo assim, ao dizer o artigo 5o da
mesma lei que exceto nos casos do art. 4o, somente será admitido recurso de sentença
definitiva, entendo que a norma, de modo muito conciso, delimitou o sistema recursal dos
juizados federais às sentenças e decisões que analisam medidas cautelares no curso do
processo. Vale dizer também que o termo medidas cautelares deve ser entendido de forma a
abranger qualquer medida liminar necessária à preservação do direito ou à garantia do
resultado útil do processo, seja via antecipação de tutela ou por medida cautelar propriamente
dita. Consigno, outrossim, que há nos autos elementos suficientes para embasar o julgamento
do presente recurso. Verifico que a decisão agravada não merece reforma. Conforme decidido
nos autos principais a decisão recorrida deverá ser mantida, a qual foi assim fundamentada:
Não há previsão em lei de prorrogação da licença-maternidade, na forma como pretendida
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pela parte autora. Há apenas a Proposta de Emenda Constitucional no 99/2015, mencionada
na petição inicial, para alteração do art. 7o, XVIIII, da CF, assegurando-se a prorrogação
da licença-maternidade, em caso de nascimento prematuro, pela quantidade de dias que o
recém-nascido passar internado. Assim, em uma análise sumária e superficial, típica deste
momento processual, e tendo em vista que inexiste a respectiva fonte de custeio para o
pagamento do salário da autora durante o período de prorrogação (art. 195, §5o, da CR/88),
entendo não estarem presentes os pressupostos autorizadores para a antecipação dos efeitos
da tutela. Sendo assim, agiu, acertadamente, o Juízo a quo, ao indeferir momentaneamente
a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Mantenho a
decisão recorrida em todos os seus termos. Quanto ao pedido de concessão da tutela de
evidência formulado no bojo da exordial, tenho que resta prejudicado diante o julgamento do
presente recurso. Ademais, firmou-se a orientação nesta Turma Recursal que o instituto da
tutela de evidência é incompatível com o procedimento adotado nos juizados especiais
federais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o art.
55 da Lei no 9.099/95 não prevê sua incidência na hipótese. Após as formalidades legais, dê-
se baixa da Turma Recursal. É o voto. ACÓRDÃO A Primeira Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Terceira Região Seção Judiciária de São Paulo, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Juízes Federais: Flávia de Toledo Cera,
Fernando Moreira Gonçalves e Sérgio Henrique Bonachela. São Paulo, 21 de setembro de
2016 (data do julgamento).(27 00024211520164039301, JUIZ(A) FEDERAL FLAVIA DE
TOLEDO CERA - 1a TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, e-DJF3 Judicial DATA:
06/10/2016.) Pelos motivos expostos no acórdão recorrido, em especial a ausência de
amparo legal para a concessão do benefício pleiteado, entendo que assiste ao INSS em seu
recurso, motivo pelo qual o incidente merece ser conhecido e provido para que o acórdão
seja reformado, julgando-se improcedente o pedido. Ante o exposto, voto por conhecer e dar
provimento ao incidente de uniformização.

6. Assim, a míngua de norma que viabilize a prorrogação pretendida, eu entendo
por acolher os argumentos trazidos pela autarquia.

7. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSS e, reformar a Sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Sem custas e
honorários nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000322284v2 e do código CRC 66a32ba7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5010702-27.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CELINA HOFFMANN KLIPPEL (AUTOR)
ADVOGADO: ANA MARIA DA ROCHA CARVALHO

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

RELATÓRIO

1. CELINA HOFFMANN KLIPPEL interpõe recurso inominado (evento 41)
contra sentença (evento 36) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS
ao restabelecimento do benefício auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria
por invalidez, sob o argumento de que apresenta doenças que a impossibilitam de exercer
suas atividades laborativas. Em suas razões, argumenta que a Sentença pela improcedência
está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a
autora se encontra incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado. Afirma que houve
contradição entre o laudo do INSS de 06/06/2018 e o laudo técnico judicial. Assevera, ainda,
que recebeu auxílio por pelo menos 12 anos, e sendo assim as patologias por ela alegadas
permanecem da mesma maneira, e acrescenta que atualmente conta com 60 anos, idade que a
impossibilita de exercer sua função habitual de trabalhadora rural. Nesses termos, pugna pelo
provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o
pedido da inicial. 

2. A autora interpôs embargos de declaração (evento 30), os quais não foram
conhecidos (evento 36).

3. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 44).

4. É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

                      6. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade
para o trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente,
observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico(a) nomeado(a) perito(a),
devidamente qualificado(a) para examinar as patologias alegadas pela parte autora. A
perita apontou ter utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação a História clínica,
exame médico pericial, relatórios médicos (Dr Danilo Cerqueira Lima Filho CRMES 1968,
datado em 20/11/2018, Dr Danilo Cerqueira Lima Filho CRMES 1968, datado em
24/04/2018, Dr Saulo Tesch CRMES 5771, datado em 23/07/2018)(quesito 5, Evento 12),
logo, os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo laudo pericial. A
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profissional quando perguntada se o periciado teria aptidão laboral para exercer suas
atividades habituais de lavradora (quesito 6, evento 12), afirmou que sim. Não apresenta
alterações em exame físico que justifique incapacidade (quesito 7, evento 12).

7. Em que pese a conclusão do laudo pericial ter reconhecido que não há
incapacidade para a atividade laboral da autora, verifico que existem nos autos laudos
particulares que demonstram que a autora é portadora de ambliopia refracional no olho
direito de carater definitivo e no olho esquerdo hipermetropia alta com visão sub-normal.
Apresenta incapacidade laboral (laudo 13, fls. 1/2, evento 1). Além de possuir artrose de
coluna lombar e outras articulações (laudo 13, fl.3, evento 1). É preciso ressaltar que o
próprio laudo pericial constata as patologias alegadas pelos laudos particulares (quesito 3,
evento 12). 

8. O perito afirma que a autora possui aptidão física e mental para exercer sua
aividade habitual (quesito 7, evento 12), contudo, detalho que o rol de possiblidade de
atividades a serem desenvolvidas por pessoas (acima de 60 anos) em tais condições no meio
urbano já é restrito, de modo que no meio rural torna-se quase impossível imaginar qual
atividade comportaria suas limitações.  A autora conta hoje com 61 anos (data de nascimento
24/01/1958) possui apenas o ensino fundamental incompleto (quesito 1, evento 12),
é trabalhadora rural e reside atualmente na Zona Rural do município de Domingos Martins,
ES (end7, evento 1). Em análise ao CNIS, observo que a parte autora desde o ingresso na
previdência manteve-se como segurada especial (out1, evento 18, fl. 4), não constando
recolhimentos urbanos diversos. Ainda, consta a informação de que a autora
recebeu benefício de incapacidade durante o período de 19/06/2006 a 06/06/2018, ou seja,
durante 12 (doze) anos.  

9. Desse modo, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência
da TNU, concluo com base nas condições pessoais do autor que o mesmo faria jus ao
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade fática de ser
exitosamente reabilitado e obter novo trabalho. Sendo assim, reputo por reconhecer que
houve o devido preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria
por invalidez e entendo por reformar a Sentença no sentido de que seja modificada para
conceder o benefício de auxílio doença com a DIB fixada em 06/06/2018 (data da cessação
do benefício, CNIS, evento 18) e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da
data da prolação deste voto, quando foram analisadas as condições sociais da parte autora. 

10. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente o pedido da autora e condenar o inss ao pagamento do benefício de auxílio
doença com a DIB fixada em 06/06/2018 (data da cessação do benefício, CNIS, evento
18) e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da prolação deste voto.
Defiro o pedido de tutela antecipada, constante da petição inicial para determinar ao INSS a
implementação do benefício de aposentadoria por invalidez no prazo de 30 dias a contar da
intimação do presente julgado. Correção monetária com base no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art.
55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000251456v16 e do código CRC 67a262e1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-78.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA ANANIAS (AUTOR)
ADVOGADO: MAIRA LUÍZA DOS SANTOS (OAB ES021348)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado (Evento 28) contra sentença (Evento
21) que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a autarquia a
conceder o benefício de auxílio-doença, desde a 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. Detererminou que
o pagamento dos valores atrasados fosse corrigido com base no IPCA-e, conforme RE
870947 e juros de mora da citação na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (redação Lei nº
11.960/09). Em suas razões, defende a legalidade da fixação de DCB, nos termos dos
parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei n. 8213/90, pugnando por sua fixação no termo
estabelecido pela perícia ou em 120 dias. 

02. A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 32)

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. Da análise do comando sentencial vê-se que o dispositivo determina que a
cessação se dê somente com realização de prévia perícia médica pelo INSS. Por certo que tal
comando tem o intuito de proteger o segurado em gozo de auxílio-doença, porém viola
diretamente o quanto fixado pelo artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8213/91. Em que pese o
magistrado tenha reputado inconstitucional, em sede de controle difuso, a previsão trazida
pela Lei n. 13.487/17, entendo que não é dado ao Judiciário afastar a lógica por ela instituída,
nominada “alta programada”, uma vez que ao inverter a sistemática, atribuindo ao segurado o
ônus de requerer a prorrogação do benefício (§8º), não retirou o direito à manutenção do
benefício, no caso de efetiva continuidade do quadro clínico incapacitante. Não há que se
falar, portanto, em restrição de direitos. Aliás, de se ressaltar que o próprio artigo 60, em seu
§10 da Lei n. 8213/91 estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido
judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação,
de modo que sequer a fixação da DCB é garantia absoluta de manutenção do benefício. As
disposições da Sentença pretendem inviabilizar a atuação do INSS, obstando a fixação de alta
programada, o que infringe os dispositivos legais em comento. É preciso ter em mente que o
requisito para manutenção do benefício de auxílio-doença é a continuidade da incapacidade
para o trabalho, nos termos do artigo 59 da Lei n. 8213/91, de modo que não há que se
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assegurar prazo para a sua percepção. A incapacidade deve estar presente em todo o lapso
concessivo do auxílio-doença, condição essa que deve ser fiscalizada pelo INSS, sob pena de
se subverter o objetivo do benefício. 

05. A TNU, nos autos do Processo n. 0500774-49.2016.4.8305/PE fixou tese de
que “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”.

06. Pois bem. Da análise do mérito recursal verifico ter se insurgido o INSS
quanto aos limites fixados pelo magistrado para fins de cessação do benefício, de modo que
cabe a essa Turma Recursal estabelecer a DCB, que na hipótese deve observar o quanto
informado pelo perito judicial ao responder o quesito de n. 16 do INSS (Evento 13), em que
atesta não ser possível determinar o tempo necessário para recuperação, de modo que, na
hipótese, deve ser aplicado o disposto no artigo 60, §9º da Lei n. 9213/91, fixando-se a DCB
em 120 dias a contar da data de sua efetiva concessão, que ocorreu em 26/07/2019, conforme
informado pela autarquia no Evento 33. Fica a parte advertida que caso entenda que persiste
seu estado de incapacidade, deverá requerer a prorrogação do seu benefício
administrativamente, no prazo previsto em lei para tanto. 

07. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso. Assim sendo
fixo a DCB em 120 dias a contar da data da efetiva concessão do benefício (DIB 26/07/2019).
Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da
Lei n. 9.099/95. Com o trâsnsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000319409v4 e do código CRC dd8608e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000989-88.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOUZA FAGUNDES (AUTOR)
ADVOGADO: ANA PAULA CESAR (OAB ES010524)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado (Evento 30) contra sentença  (Evento
23) que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder o
benefício de auxílio-doença, desde a cessação indevida, ressaltando que somente poderia
haver cessação com a constatação da plena capacidade por perícia realizada
independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação. Os valores atrasados deveriam ser corrigido com base no IPCA-e, conforme RE
870947 e juros de mora da citação na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (redação Lei nº
11.960/09). Em suas razões, defende a legalidade da fixação de DCB, nos termos dos
parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei n. 8213/90, pugnando por sua fixação no termo
estabelecido pela perícia ou em 120 dias. 

02. A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 36)

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. Da análise do comando sentencial vê-se que o dispositivo determina que a
cessação se dê somente com realização de prévia perícia médica pelo INSS. Por certo que tal
comando tem o intuito de proteger o segurado em gozo de auxílio-doença, porém viola
diretamente o quanto fixado pelo artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8213/91. Em que pese o
magistrado tenha reputado inconstitucional, em sede de controle difuso, a previsão trazida
pela Lei n. 13.487/17, entendo que não é dado ao Judiciário afastar a lógica por ela instituída,
nominada “alta programada”, uma vez que ao inverter a sistemática, atribuindo ao segurado o
ônus de requerer a prorrogação do benefício (§8º), não retirou o direito à manutenção do
benefício, no caso de efetiva continuidade do quadro clínico incapacitante. Não há que se
falar, portanto, em restrição de direitos. Aliás, de se ressaltar que o próprio artigo 60, em seu
§10 da Lei n. 8213/91 estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido
judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação,
de modo que sequer a fixação da DCB é garantia absoluta de manutenção do benefício. As
disposições da Sentença pretendem inviabilizar a atuação do INSS, obstando a fixação de alta
programada, o que infringe os dispositivos legais em comento. É preciso ter em mente que o
requisito para manutenção do benefício de auxílio-doença é a continuidade da incapacidade
para o trabalho, nos termos do artigo 59 da Lei n. 8213/91, de modo que não há que se
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assegurar prazo para a sua percepção. A incapacidade deve estar presente em todo o lapso
concessivo do auxílio-doença, condição essa que deve ser fiscalizada pelo INSS, sob pena de
se subverter o objetivo do benefício. 

05. A TNU, nos autos do Processo n. 0500774-49.2016.4.8305/PE fixou tese de
que “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”.

06. Pois bem. Da análise do mérito recursal verifico ter se insurgido o INSS
quanto aos limites fixados pelo magistrado para fins de cessação do benefício, de modo que
cabe a essa Turma Recursal estabelecer a DCB, que na hipótese deve observar o quanto
informado pelo perito judicial ao responder o quesito de n. 16 do INSS (Evento 13), em que
informa não ser possível determinar o tempo necessário para recuperação, de modo que, na
hipótese, deve ser aplicado o disposto no artigo 60, §9º da Lei n. 9213/91, fixando-se a DCB
em 120 dias a contar da data de sua efetiva concessão. Fica a parte advertida que caso entenda
que persiste seu estado de incapacidade, deverá requerer a prorrogação do seu benefício
administrativamente, no prazo previsto em lei para tanto. 

07. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso. Assim sendo
fixo a DCB em 120 dias a contar da data da efetiva concessão do benefício. Sem condenação
do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Com o trâsnsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000319361v3 e do código CRC 4655679a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5004567-96.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLARINDO CRUZ MENDONCA (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS LOUREIRO MARQUES (OAB ES018230)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento37) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória que julgou procedente o pedido para
condenar o INSS a conceder o auxílio-doença desde o requerimento administrativo, em
13/3/2017, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 14/8/2018.  A
autarquia sustenta que na data de início da incapacidade o autor não tinha preenchido a
carência para a concessão do benefício. Argumenta que a Sentença está equivocada uma vez
que não observa a legislação em vigor ao tempo da data de início da incapacidade. Diante
disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a Sentença.

2. CLARINDO CRUZ MENDONCA não ofereceu contrarrazões, apesar de
devidamente intimado (evento38).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em ortopedia, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que o autor é portador de sequela de
patologia de Legg- Perthes Calvé no quadril direito (evento14, quesito3). Concluiu que o
autor se encontra incapaz de forma definitiva para exercer o labor de auxiliar de serviços
gerais (evento14, quesitos 6 e 13).  Afirmou que trata-se de patologia com início quando
criança, evoluindo com sequela com o decorrer do tempo. Incapacidade dura mais de 1 ano
(evento14, quesito10). Por fim, afirmou que o autor está apto a realizar qualquer atividade
que não exija sobrecarga da articulação do quadril direito. Exemplos: porteiro, vigia,
cobrador, vendedor (evento14, quesito16).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 126



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 454/707

5004567-96.2018.4.02.5001 500000321708 .V6 JES10878© JES7044

7. No tocante aos requisitos de carência e qualidade de segurado destaco,
conforme as informações constantes no CNIS (evento21, RSC2), que os últimos vínculos do
autor se deram nos seguintes períodos: de 09/01/2001 a 08/07/2003 e de 01/10/2016 a
30/04/2017 (7 meses). Aponto ainda que o autor teria permanecido do ano de 2003 até 2016
sem verter quaisquer contribuições. Posteriormente, o autor reingressou ao sistema após novo
período contributivo de 01/10/2016 a 30/04/2017.

8. De acordo com a redação original da Lei nº 8.213/91, quando havia perda da
qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só podiam ser computadas para
efeito de carência depois que o segurado contasse, a partir da nova filiação à Previdência
Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido (art. 24, parágrafo único,
da Lei nº 8.213/91). Como a carência do auxílio-doença equivale a 12 contribuições, o
segurado que recuperava a filiação previdenciária precisava recolher 1/3 disso (1/3 de 12 = 4)
para aproveitar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado.

9. A Medida Provisória nº 739, de 2016, revogou o parágrafo único do art. 24 da
Lei nº 8.213/91 e acrescentou um parágrafo único ao art. 27 da mesma lei, prevendo nova
regra para cumprimento do requisito da carência em caso de perda da qualidade de segurado:
“No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos
benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o
segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos
previstos nos incisos I e III do caput do art. 25.”

10. A Medida Provisória nº 739/2016 não foi aprovada pelo Congresso
Nacional, com a cessação da sua eficácia voltou a valer a regra do parágrafo único do art. 24
da Lei nº 8.213/91, que até então estava com seus efeitos suspensos.

11. Sobreveio a Medida Provisória nº 767, publicada em 6/1/2017, repetindo a
regra da medida provisória anterior, mas colocando-a no caput do novo art. 27-A. O parágrafo
único do art. 24 da Lei nº 8.213/91 tornou a ser revogado. Essa medida provisória foi
finalmente convertida na Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017, que alterou sensivelmente a
regra anterior do caput do art. 27-A: “No caso de perda da qualidade de segurado, para
efeito de carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá
contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos
incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei.”

12. Assim, o período da carência de retorno variou ao longo do tempo da
seguinte forma:

Período de vigência Número de contribuições para carência de retorno
Até 7/7/2016 4 contribuições
8/7/2016 a 4/12/2016 12 contribuições
5/12/2016 a 5/1/2017 4 contribuições
6/1/2017 a 26/6/2017    12 contribuições
A partir de 27/6/2017      6 contribuições
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13. A TNU fixou tese adotada pelo relator JUIZ FEDERAL GUILHERME
BOLLORINI PEREIRA, no sentido que deve ser dado provimento ao incidente de
uniformização, resolvendo-se o Tema 176 pela adoção da seguinte tese: constatada que a
incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao
tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se os novos
prazos de carência nelas previsto (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001792- 09.2017.4.04.7129/RS). Em síntese, a
incidência ou não das medidas provisórias dependerá do momento fixado como início do
quadro incapacitante, ou seja, o período de carência de retorno deve ser regulado
segundo a norma vigente na data de início da incapacidade (DII).

14, Segundo apurado pelo Perito Judicial na perícia judicial realizada em
14/08/2018, a incapacidade dura mais de 1 ano (evento14, quesito10). Do mesmo modo, os
laudos particulares de 10/03/2017 e de 24/08/2017 já atestavam a deformidade na cabeça do
fêmur decorrente de sequela Legg- Perthes Calvé (evento 1, LAUDO5). Pressupõe-se, assim,
que na DER em 13/03/2017, o autor já estava incapacitado para o trabalho.

15. Assim restou demonstrado que o quadro incapacitante se instalou em
10/03/2017 (sentença, evento25), sendo que na DII e DER a legislação então vigente (entre
6/1/2017 e 26/6/2017) exigia 12 contribuições mensais após o reingresso do segurado no
RGPS para que se considerasse cumprida a carência de retorno. Logo, o autor não faz jus a
percepção do benefício de incapacidade por ausência de comprovação do requisito
carência, uma vez que só havia recolhido contribuições em 07 meses, correspondentes ao
período de 01/10/2016 a 30/04/2017, não contando com o mínimo de 12 (doze) contribuições
necessárias ao período. A sentença merece ser reformada.

16. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar provimento para suprimir
a condenação do INSS ao pagamento do benefício de incapacidade, julgando improcedente o
pedido do autor. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321708v6 e do código CRC b407acf6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5003131-05.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EVANY DE SOUZA LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual EVANY DE SOUZA LIMA requer a
condenação do INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, bem como sua conversão
em aposentadoria por invalidez acrescida de 25%. O MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal
de Vitória/ES proferiu sentença (evento33) que julgou parcialmente procedente o pedido,
condenado o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a DCB (14/05/2018),
mantendo-o ativo até que a autora seja regularmente submetida à programa de reabilitação
profissional para o exercício de atividade condizente com seu quadro clínico. O autor interpôs
embargos de declaração (evento43), os quais tiveram provimento negado (evento53).

2. O INSS interpõe recurso inominado (evento39), no qual requer a reforma do
julgado para 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.

3. A parte autora não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada
(evento40).

4. A autora interpõe recurso inominado (evento57), no qual alega que é
extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que se encontra permanentemente incapaz
e faz jus a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez. Afirma que em razão de
sua condição de saúde não possui condições de disputar no mercado de trabalho. Nesses
termos, requer a reforma da r. sentença para condenar o INSS a converter o benefício de
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez com adicional de 25%.

5. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer seja negado provimento
ao recurso da autora (evento63).

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO

8. No tocante ao recurso apresentado pela autarquia, se faz necessário
esclarecer as limitações do julgado proferido nas ADIs 4357 e 4425. Como bem enfatizou o
Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada
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naquelas ações guardava referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios,
não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado.

9. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

10. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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 ii) 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. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

12. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

13. Em seguida, passo a tecer as seguintes considerações quanto ao recurso da
autora. A questão controversa cinge-se na existência de incapacidade total ou parcial para o
trabalho. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em ortopedia, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que a autora sofreu ruptura parcial
dos tendões do manguito rotador esquerdo e pós-operatório de reparo do tendão
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infraespinhal direito (12/08/2016) (evento12, quesito03). Afirmou que a periciada não tem
aptidão física para o exercício de sua atividade habitual de auxiliar de serviços gerais, posto
que exige esforço de tendões já operados e que ainda precisam ser submetidos à cirurgia
(evento12, quesitos 6 e 7) e fixou a data de início da incapacidade na data da cirurgia em
12/08/2016 (evento12, quesitos 10 e 11). Concluiu que a autora pode ser reabilitada, pode
exercer atividades que não exijam sobrecarga dos ombros, atividade de porteiro seria uma
opção (evento12, quesito16).

14. Não obstante o laudo pericial ter reconhecido a incapacidade definitiva e
parcial da autora, analisando as suas condições pessoais, verifico que as possibilidades de
retorno ao trabalho são muito nefastas.  Nesse ponto, verifico que a autora nasceu em
29/05/1960 (evento1, CPF3), possui histórico de vínculos empregatícios de natureza braçal
(desde 1993 até a 2016) e conta hoje com 59 anos (já bem próximo à idade prevista pela
legislação atual para a aposentadoria por idade da mulher). Ademais, o expert afirmou no
laudo pericial que a autora ainda precisa ser submetida à outra cirurgia (evento12, quesito7).
Com efeito, entendo que a gravidade da doença da autora, sua idade avançada e sua
experiência profissional limitada às atividades braçais (limpeza e serviços gerais) são
determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de
trabalho. O que se conclui que a autora faz jus à concessão da aposentadoria por
invalidez, ante a impossibilidade fática de ser exitosamente reabilitada e obter novo
trabalho, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência da TNU.

15. Dessa forma, converto o benefício de auxílio-doença concedido na sentença
em aposentadoria por invalidez, a partir da publicação do presente voto, quando foram
avaliadas as questões pessoais da autora.

16. Quanto ao pedido de acréscimo de 25% nas parcelas da aposentadoria por
invalidez, a concessão do respectivo acréscimo é devida em favor do beneficiário que receber
aposentadoria e necessitar da assistência permanente de outra pessoa, conforme aduz o artigo
45 da Lei nº 8.213/91. O expert, no laudo pericial judicial, além de concluir pela incapacidade
parcial e definitiva, afirmou que a autora não tem necessidade de assistência permanente de
outra pessoa. Dessa forma, a parte autora não faz jus ao acréscimo de 25% ao valor da
aposentadoria por invalidez.

17. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por
negar provimento ao recurso da autarquia e voto por dar provimento ao recurso da autora
para converter o benefício de auxílio doença concedido na sentença em aposentadoria por
invalidez a partir da publicação do presente voto, com incidência de correção monetária e
juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Mantenho a tutela
antecipada deferida, todavia, o benefício deve ser convertido em aposentadoria por invalidez,
no prazo de 30 dias a contar da intimação do presente voto. Sem condenação do INSS em
custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55
da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000303483v4 e do código CRC faffb486.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001640-45.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: ERNANDES GOMES PINHEIRO

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

RELATÓRIO

1. MARIA DAS GRACAS DIAS interpõe recurso inominado (evento
31) contra sentença (evento 26) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a
conceder o auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em suas razões, a parte
autora argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é
extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus
a percepção do benefício pleiteado. Assevera que está totalmente incapacitada para o
trabalho, possui idade avançada e baixo grau de escolaridade, fatores esses que, integrados,
impossibilitam a autora de ingressar no mercado de trabalho e efetivamente trabalhar. Nesses
termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de
julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 35).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial foi realizado pelo Dr. THIAGO MARABOTI FRIQUES,
especialista em ORTOPEDIA, nomeado(a) perito(a), devidamente qualificado(a) para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter utilizado como
subsídios técnicos para sua avaliação o Laudo medico: Dr. Dhyego Bonele (31/08/2018).
RNM coluna lombar (12/04/2018; 08/03/2017) RNM coluna cervical (15/01/2015) Laudo da
fisioterapia (09/08/2017) – Refere melhora do quadro álgico, com dores somente aos
esforços. Exame físico: À Inspeção: Indivíduo entra deambulando sem claudicação, sobe e
desce de 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 (vence a gravidade e resistência) em ambos membros
inferiores. Reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente.
Sensibilidade de membros inferiores mantida. Teste de Laségue¹ negativo. ¹Teste de Laségue:
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Exame provocativo para compressão radicular lombar. ++Periciando sem alterações
significativas ao exame físico da coluna lombar (quesito n, Evento 10, fl. 3), logo, os laudos
particulares carreados foram devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que
se falar em desconsideração dos mesmos. Contudo, no tocante as documentações médicas
particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo
modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do
Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi firmado em 19/11/2018, data posterior
aos documentos particulares trazidos e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação
ao estado de saúde atual do recorrente.

6. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidadeem detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. 

7. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 10), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de Espondilose lombar + Espondiloartrose cervical. CID:
M54.5 (quesito 5-b), evento 10, fl. 2). Em que pese o quadro patológico identificado a parte
autora não apresenta inaptidão laboral para sua atividade habitual de empregada doméstica
(quesito 4-a), evento 10, fl. 1), uma vez que segundo o laudo não existem dados técnicos
observados aos exames e no exame físico que justifiquem inaptidão (quesito 5-f), evento 10,
fl. 2). O especialista constatou que a autora não realiza tratamento no momento. Sem previsão
de cirurgia, e ainda informou que suas dores podem ser controladas com uso de
medicação (quesito 5-o), evento 10, fl. 3). O perito foi enfático em afirmar, como resposta a
diversos quesitos, que a autora encontra-se sem limitações que justifiquem inaptidão.

8. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
laboral da parte autora. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles
faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total
ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e
permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não
restou comprovado nos autos. 

9. Finalmente, as condições pessoais do recorrente só teriam relevância se a
perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido
confirmada limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para
respaldar a concessão do auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da
Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. No
contexto, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade
laborativa parcial ou total do recorrente.
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10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 26), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000258403v6 e do código CRC 76e23954.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001511-55.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL RODRIGO REIFF BOTELHO
RECORRENTE: DERLI BARBOSA DUQUE DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

RELATÓRIO

1. DERLI BARBOSA DUQUE DOS SANTOS interpõe recurso inominado
(Evento 46) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a cessação e fixou a DCB em, pelo
menos, 6 meses a contar da reimplantação. Alega ser portadora de lupus eritematoso
sistêmico e esclerose da derme (fibrose esclerodermiforme) com sinais de linfedema crônico,
cicatrização e derrame pigmentar, quadro patológico que a torna total e definitivamente
incapaz de desenvolver suas atividades laborais habituais, sendo devida a conversão do
benefício deferido em aposentadoria por invalidez. Defende que os laudos produzidos são
imprestáveis por não tratarem minimamente das enfermidades que acometem a recorrente,
avaliando sequer a idade, grau de escolaridade, funções exercidas, grau social e psicológico,
não podendo servir de base para Sentença. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso
para que se proceda com a anulação da Sentença e sejam os autos remetidos ao Juizado de
origem para reabertura da instrução processual, sendo designada nova perícia sendo com
MEDICO DO TRABALHO, sendo exigido que o mesmo faça uma perícia COMPLEXA, ou
BIOPSICOSSOCIAL, para que sejam analisadas todas as condições da autora juntamente
com a soma das enfermidades médicas, subsidiariamente, seja reformada a Sentença no
sentido de reconhecer a existência de incapacidade total e definitiva e convertido o auxílio
doença em aposentadoria por invalidez.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (Evento 51).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade total e
definitiva para o trabalho desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo que o laudo
pericial judicial foi realizado por médico(a) nomeado(a) perito(a), devidamente qualificado(a)
para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter utilizado como
subsídios técnicos para sua avaliação a anamnese, exame físico pericial, radiografias,
ressonâncias magnéticas, receitas médicas, laudos médicos e experiência clínica. citando os
Laudos Reumatologista, CRM-ES: 4741, datado de 19/03/2017, 08/06/2016. - Laudos
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Reumatologista, CRM-ES: 11158, datado de 11/10/2017. - Laudos Médico, CRM-ES: 11254,
datado de 21/06/2017. - Laudos Médico, CRM-ES: 11068, datado de 23/08/2016. - Exames
laboratoriais, datados de 14/06/2018, 28/02/2018, 08/01/2018 (quesito 5, Evento 13), logo,
os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo laudo pericial. Contudo,
no tocante as documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde
da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo
(Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi
firmado em data posterior aos documentos particulares trazidos e, portanto, contam com
maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente.

6. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 13), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de Lúpus Eritematoso Sistémico. Quando perguntado se a
periciada apresentaria aptidão laboral para o exercício de sua atividade habitual
de Empregada Domestica (quesito 6, fl.1), o perito respondeu que não, a periciada não está
apta a exercer sua função atual com o mesmo rendimento que outros profissionais da mesma
categoria devido ao quadro de inflamações nas articulações. Portanto, deve permanecer
afastada de suas atividades até controle da doença e remissão dos sintomas (quesito 7, fl.1).
O perito informou que a autora não tem limitações físicas, uma vez que não há sequelas da
doença. Contudo, no momento está indicado repouso para o controle do Lúpus Eritematoso
Sistémico (quesito 8,  fl.1). Em seguida informa que após o controle da doença
reumatológica, não haverá risco de agravamento da doença se continuar a exercer sua
atividade habitual (quesito 9, fl.2), ao passo que sua incapacidade é temporária, onde a
recuperação é possível dentro de prazo previsível (quesito 12,fl.2). Considerando a
impossibilidade de delimitar objetivamente o tempo necessário para a realização do
tratamento, o perito sugeriu o afastamento de 6 (seis) meses a contar da data da pericia
(quesito 14, fl.2), ao passo que não há incapacidade definitiva (quesito 15, fl.2). Com base
nas conclusões do laudo pericial, o juiz condenou o INSS a restabelecer o benefício de
auxílio-doença desde a cessação e fixou a DCB em, pelo menos, 6 meses a contar da
reimplantação.

7.  Com razão o juiz sentenciante. Depreendo por meio das provas carreadas e
do laudo pericial judicial que não ficou comprovada a presença de incapacidade total e sem
possibilidade de reabilitação da parte autora, pressupostos intransponíveis para a concessão
do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (Art. 42 da Lei nº. 8.213/91). 
Reputo que o perito judicial sequer afirmou a existência de incapacidade parcial, muito pelo
contrário, informou que após o controle da doença reumatológica, não haverá risco de
agravamento da doença se continuar a exercer sua atividade habitual (Evento 13, quesito
9, fl.2). 

8. No tocante à alegação do cerceamento do direito de defesa face a não análise
das condições sociais da recorrente, ressalto que o juiz, em decisão proferida em Embargos de
Declaração (Evento 42), apreciou as condições pessoais da autora, tendo constatado que essas
não são desfavoráveis ao retorno ao trabalho, tendo em vista que se encontra ainda em idade
produtiva (50 anos), estando distante da idade mínima prevista para a aposentadoria por
idade. Transcrevo abaixo trecho da referida decisão que adoto como razões de decidir para
rejeitar o argumento recursal:
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"... a sentença acolheu a orientação do perito judicial, no sentido de não haver elementos
indicativos de incapacidade definitiva, não se descartando, assim, a possível recuperação da
doença, com o tratamento adequado, cabendo reanálise do quadro clínico da autora dentre de
6 meses.

Assim, a sentença concluiu expressamente, diante da hipótese não descartada de recuperação,
que não é o caso de concessão de aposentadoria por invalidez.

Se é possível, em tese, que haja a recuperação, a autora poderá voltar à sua atividade habitual
(empregada doméstica), independente de sua baixa escolaridade, também não se podendo
afirmar que ela tenha idade avançada (50 anos atualmente), estando ainda distante da idade
mínima para aposentadoria por idade.

Quanto à perícia biopsicossocial, a própria autora se restringiu a apresentar laudos com
análise sucinta e exclusivamente médica, não tendo apresentado nenhum laudo como aquele
que defende ser necessário.

Ademais, o procedimento pretendido, com perícia biomédica, psicológica e social, demandaria
equipe multiprofissional e interdisciplinar, o que não é razoável diante da ausência de
elementos concretos que indiquem esta necessidade, não sendo suficiente a tanto apenas a
idade e a baixa escolaridade da parte autora.

 

9. Ademais, considero que não se pode atribuir de modo peremptório a
pecha da invalidez àquele que minimamente conta com a possibilidade de melhora do
quadro clínico. Portanto, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001110-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ALEIR OVIDIO DA SILVA SIQUEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO JOSE LAGO

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

RELATÓRIO

1. ALEIR OVIDIO DA SILVA SIQUEIRA interpõe recurso inominado contra
sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio
doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Alega ser portadora de epilepsia e
síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de
início focal e HIV, quadro patológico que a torna incapaz de desenvolver suas atividades
laborais habituais. Argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez
que o juízo entendeu que a parte não detinha qualidade de segurado na DER e por se tratar de
parte portadora de HIV caberia ao órgão julgadar analisar suas condiçõe pessoais para a
concessão da aposentadoria por invalidez. Acrescenta que a condição de desemprego pode ser
analisada por outros meios, não apenas a ausência de registro em órgãos no Ministério do
Trabalho, logo, a recorrente faz jus a extensão do período de graça previsto no o § 2º, do art.
15, da Lei 8.213/91.  Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença
seja anulada para que sejam analisadas as condições pessoais da recorrente ou seja provido o
recurso para conceder/restabelecer o benefício do auxílio-doença.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (Evento 44).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado. Insta mencionar que os requisitos para a percepção do benefício por
incapacidade devem restar preenchidos na data do requerimento administrativo, no caso em
tela o requerimento administrativo foi realizado em 27/05/2013 (Evento 2, INFBEN2, fl.1).
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                   6. Conforme expôs o magistrado em decisão interlocutória (Evento 9) o autor
alegou incapacidade em virtude de epilepsia e de síndromes epilépticas idiopáticas.
Confirmando o diagnóstico neurológico, o laudo médico mais antigo está datado de
27/5/2013 (evento 9). O autor também exibiu laudos informando ser portador do vírus HIV
datados de 29/4/2013, 4/4/2003, 29/7/2003, mas nenhum dos laudos confirma existência de
incapacidade para o trabalho. Depois que cessou o último vínculo empregatício, em
8/1/2011, o autor parou de contribuir para a Previdência Social (evento 2). O autor não
recebeu seguro-desemprego (evento 8). Provavelmente perdeu a qualidade de segurado em
16/3/2012 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99)  (Evento 9). 

              7. Na referida decisão, o magistrado instou o autor a trazer laudos que
comprovassem que as patologias alegadas era incapacitantes antes da perda da qualidade de
segurado ocorrida em 16/03/2012. Em resposta, o autor apresentou vários documentos
médicos, dentre os quais destaco: Evento 28, ATESTAMED2: Laudo de 14/06/2017
"paciente encontra-se apto sob o ponto de vista imonológico" Laudo de 27/05/2013 "paciente
encontra-se incapacitado para quaisquer atividades de trabalho" (fl.1), Laudo de 29/04/2013
informando que "faz uso de gardernal devido epilepsia" (fl.2); Evento 28 ATESTMED3:
Laudo de 04/04/2003 informando reativo p/HIV 1 e 2 (fl.1),  Laudo 15/07/2003 informando
condição clínica assintomática (fl.2) e formulários de medicamentos (fls.4/6) e Evento 28
ATESTMED4: Laudo de médico de 24/07/2017 informando que o paciente "tem diagnóstico
de epilepsia desde os 14 anos de idade. Está sem crises epilépiticas há 6 anos" (fl. 2), além
de relatórios diversos que não atestam incapacidade (às fls.3/61).

              8. No tocante às patologias alegadas e à existência da limitação
laboral insta mencionar que o quadro patológico por si só não aduz a incapacidade, é
necessário  que a patologia se apresente em gravidade tal que obste a parte ao exercício de
suas atividades habituais. Pela documentação médica acostada aos autos, verifica-se que o
início da incapacidade inicia-se em 2013, considerando que o laudo mais remoto que atesta
incapacidade é datado de 27/05/2013. Tanto é que a DER é exatamente nesta data,
demonstrando que a partir desta data, o autor se julgou incapaz para o exercício de
atividade laboral e ingressou com o requerimento administrativo de auxílio-doença.

9. A Lei nº 8.213/1991 prevê no Art. 15 a possibilidade da extensão da
qualidade de segurado por mais 12 (doze) meses para o segurado do INSS que não esteja
efetuando contribuições, é o denominado “o período de graça”. Conforme a legislação a
perda de qualidade ocorreria no 16º dia do 2º mês subsequente ao término do prazo em que
estava no “período de graça”. Tal prazo pode ser acrescido em alguns casos pré-estabelecidos
pela lei, sendo a situação de desemprego uma das hipóteses que permite que o “período de
graça” seja acrescido de mais 12 (doze) meses. A autora verteu seu último recolhimento antes
da DER (27/05/2013) em 08/01/2011 (Evento2- CNIS, fl.3). A perda de qualidade ocorreria
no 16º dia do 2º mês subseqüente ao término do prazo em que estava no “período de graça”,
qual seja, em 16/03/2012. Caso se considere a situação do desemprego, haveria prorrogação
de 12 (doze) meses, de sorte que a nova data seria 16/03/2013. Logo, ainda que fosse
considerado que autora estava desempregada, na data da DER 27/05/2013 (e da constatação
da incapacidade pelo laudo mais remoto trazido pela parte) não detinha qualidade de
segurada. 
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10. Além disso, seus laudos mais recentes apontam para inexistência de
limitação laboral, a saber: Laudo de médico de 24/07/2017 informando que "está sem crises
epilépiticas há 6 anos" (Evento 28 ATESTMED4, fl.2) e Laudo de 14/06/2017 "paciente
encontra-se apto sob o ponto de vista imonológico" (Evento 28 ATESTAMED2, fl.2).

11. No que tange ao HIV é necessário mencionar que, atualmente, é fornecido
pelo SUS tratamento aos portadores do vírus, de modo gratuito, sendo possível que o paciente
permaneça assintomático por toda sua vida, exercendo atividades normais e corriqueiras, de
modo que não é factível presumir o surgimento de doenças oportunistas no atual cenário.
Além do mais, acaso seja acometido de doença secundária incapacitante, na oportunidade,
fará jus o recorrido ao benefício de auxílio-doença enquanto perdurar o tratamento e sua
recuperação.

12. De outra ponta, quanto ao estigma social, não se pode ter um olhar
anacrônico, pautado em situação existente nos idos da década de 80, quando não se tinha
conhecimento efetivo sobre a infecção, suas causas e meios de transmissão, nem tampouco
medicamentos eficazes e hábeis à manutenção de uma vida regular e totalmente integrada à
sociedade. Vale destacar que a TNU firmou Súmula de n. 78, salientando que cabe ao
julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a avaliar a
incapacidade em sentido amplo, em razão de ser o pleiteante ao benefício portador do vírus
HIV, considerando a elevada estigmatização social da doença. A aplicação da Súmula não
importa uma presunção de incapacidade a ser atrelada ao portador do vírus. Ao contrário, é de
se ter cuidado, inclusive, para não se incentivar a manutenção do pensamento discriminatório.
A concessão de benefício no caso de portador da moléstia assintomático ou com leves
seqüelas pode gerar mais preconceito, não contribuindo para a solução do problema.

13.  Nesse ponto, cumpre-se assevar que o quadro mais atual da parte autora
corrobora o entendimento de que se encontra assintomática, ao passo que ao Evento 28
ATESTAMED2 o Laudo de 14/06/2017  informa que a "paciente encontra-se apto sob o
ponto de vista imonológico"(fl.2). Desse modo, sublinho que a autora, nascida em
16/03/1970, conta atualmente com 49 anos (Evento 1, RG5, fl.2), reside em área urbana
(Rua Vide, nº 38, Bairro Mucuri, Cariacica/ES, CEP: 29148-431, Evento1 inic1) e junta
documento recente que comprava sua plena aptidão laboral do ponto de vista imunológico
(Evento 28 ATESTAMED2, fl.2), o que aduz que está apta a realizar sua atividade habitual e
também estaria apta a aprender outras funções. Assim, não restam preenchidos os requisitos
para a concessão de aposentadoria por invalidez, tampouco para auxílio-doença. Outrossim,
entendo que, além da capacidade física, o demandante – no presente momento – não enfrenta
obstáculos definitivos ao desempenho de trabalho que assegure sua subsistência.

11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 35), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001144-16.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDILSON PREISIGKE (AUTOR)
ADVOGADO: JOAO BATISTA DALAPICOLA SAMPAIO (OAB ES004367)

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

RELATÓRIO

1. EDILSON PREISIGKE interpõe recurso inominado (evento 42) contra
sentença (evento 36) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Em suas razões, o autor argumenta que a
Sentença pela improcedência esta equivocada, uma vez que o laudo emitido pelo perito
judicial foi contraditório, posto que reconheceu a existência da patologia, contudo considerou
que este encontra-se apto ao labor, desconsiderando a descrição dos fatos da exordial e nos
laudos médicos juntados aos autos. O autor alega que o Juízo a quo foi omisso quanto ao
pedido de produção de nova prova pericial, o que configura cerceamento do direito de defesa.
Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no
sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (Evento 45).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. De início, quanto ao argumento de cerceamento do direito de defesa entendo
não assistir razão à parte autora. Primariamente, observo que, durante o tramite processual,
foi oportunizada ampla demonstração e produção de provas ao autor, com a realização de
perícia judicial, com resposta aos quesitos formulados. Ao se manifestar acerca do laudo
pericial o autor se limitou a discordar do quanto apurado e concluído. Não foi apontada
qualquer razão efetiva para que a perícia fosse considerada inválida, exceto sua contrariedade
ao quanto pretendido pela parte autora. Desse modo não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.

6. É preciso ressaltar, que a valoração da prova produzida é, desde que
fundamentada, tarefa do juízo sentenciante. Pode o julgador decidir com base nas
informações constantes nos autos e no laudo pericial, sem realizar novo exame ou requerer
complementares, se entender que o primeiro foi suficiente para o esclarecimento da condição
física da parte autora como ocorreu no caso em tela.
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 7. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro,
exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo assim, reputo não haver
motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las suficientes para o
esclarecimento da condição física do periciado.

8. Observo que o laudo pericial judicial foi realizado pelo Dr. Valbert de
Moraes Pereira Médico Perito - CRM ES 5939, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou ter utilizado como subsídios técnicos
para sua avaliação a História clínica, exame físico e exames complementares (quesito
n, evento 15, fl. 4), logo, os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo
laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração destes. Contudo, no tocante as
documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não
prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da
Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi firmado em
22/11/2018, data posterior aos documentos particulares trazidos e, portanto, contam com
maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente. Além disso, a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo no laudo omissões ou
contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da moléstia.

9. No que tange à conclusão do laudo pericial (evento 15), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de M15.0 – Artrose (quesito b, evento 15, fl. 2). Conforme o
laudo, o periciado em seu exame físico estava lúcido e orientado no tempo e espaço,
respondendo bem às solicitações com boa aparência e condições de higiene. Marcha sem
alterações, sem muleta ou auxílio de terceiros. Durante o exame sentou-se e levantou-se
sem apoio nos móveis. Cicatriz cirúrgica lombar de 5 cm. Coluna lombar com mobilidade
normal, com queixas de dor. Pernas e pés com força preservada sem edema ou hipotrofia
muscular. Ausência de alterações neurológicas nos membros inferiores. Membros
superiores com mobilidade normal. (evento 15; fl. 2). O perito informa que, atualmente, o
autor encontra-se com bom estado geral, sem sinais de compressões radiculares e com boa
mobilidade (quesito 33, evento 15, fl. 8). Em que pese o quadro patológico identificado a
parte autora não apresenta inaptidão laboral para sua atividade habitual
de jardineiro (identificação, evento 15, fl. 1), uma vez que segundo o laudo não há limitação
para o exercício de sua atividade habitual. O especialista quando perguntado quais são as
atividades que o autor pode executar, respondeu que pode manter sua atividade ou mesmo
exercer outra qualquer (quesito 6, letra a, evento 15, fl. 6), sendo assim pode voltar às suas
atividades (quesito 34, evento 15, fl. 8). O perito informou que o periciado já realizou
cirurgia com bom resultado não havendo compressões radiculares (quesito f, evento 15, fl.
3), inclusive fez uso de medicamentos (quesito 4, letra e, evento 15, fl. 5). O expert foi
enfático em afirmar, como resposta a diversos quesitos, que não há incapacidade.

10. Neste ponto, insta mencionar que saliento que a petição inicial não
menciona qualquer data a partir de quando entende ser devido o benefício de auxílio-doença.
Em análise ao CNIS do autor, que ele recebeu auxílio-doença no período de 26/02/2010 a
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25/11/2010 (em razão de cirurgia de coluna). Seu último requerimento administrativo
data de 06/06/2011 (Evento 1 - out 8 - fl.25).  Portanto, entende-se que o autor pleiteia a
concessão do benefício desde 2011.  Até porque considerando que a sua última remuneração
em vínculo empregatício ocorreu em 08/2012 (Evento 25 - out 1) e que desde então, não
consta qualquer contribuição previdenciária em seu CNIS, nem qualquer outro tipo de
vínculo com o RGPS, não há como comprovar  a manutenção da qualidade de segurado
desde então. Não há também como comprovar que houve manutenção do estado de
incapacidade ou agravamento da patologia, tendo em vista que toda a documentação médica
particular dos autos se refere aos anos de 2010, 2011 e 2012 (vide Evento 1 - Laudo 7).
Consta, também, um laudo pericial médico produzido na Vara Especializada de Acidentes de
Trabalho de Vitória/ES (processo Evento 1 - out 8), realizado em 14/03/2013, nos autos do
processo 02412010459-1, no qual o Perito Judicial afirmou que "não existe suporte técnico
para comprovação de acidente de trabalho" (quesito "e", fl. 10) e que existia à época
incapacidade temporária e na dependência do tipo de atividade que realizava pode levar à
incapacidade para aquela atividade (quesito 3 - fl. 14), não tendo sido juntada a sentença
proferida naquele feito, tampouco se transitou em julgado, não havendo como aceitar suas
conclusões.  

11. Além disso, ressalto que aquela perícia foi realizada há mais de cinco anos,
não havendo qualquer outra documentação médica após esse laudo pericial datado de 03/2013
e a distribuição da presente ação em 08/2018, não havendo também notícias de quaisquer
outros requerimentos administrativos (a última perícia a que o autor se submeteu no INSS
ocorreu em 19/09/2011 (Evento 25 - out1 - fl. 18) a qual não foi impugnada à época. 
Inclusive, todos os pareceres e laudos citados em grau de recurso são datados de 2011.
Portanto, não há comprovação de manutenção de qualidade de segurado após 2013, nem
tampouco documentação médica particular que demonstre agravamento da patologia ou
estado de incapacidade no interregno desde então, sendo certo, conforme já dito, que a perícia
realizada nos presentes autos, em 22/11/2018, não constatou incapacidade em momento
atual e não pode precisar se houve incapacidade em momento pretérito. 

12. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
laboral da parte autora. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles
faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total
ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e
permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não
restou comprovado no caso em tela.

13. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
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razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 36), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266019v10 e do código CRC 11d03ce4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001902-92.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSIAS ANDRADE MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

RELATÓRIO

1. JOSIAS ANDRADE MACHADO interpõe recurso inominado (evento 33)
contra sentença (evento 27) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS
a conceder o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Em suas razões, a parte autora
argumenta que a sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a
partir do conjunto probatório dos autos, que o autor se encontra incapaz e faz jus a percepção
do benefício pleiteado. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença
seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 36).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado
pelo Dr. Valbert de Moraes Pereira Médico Perito - CRM ES 5939, devidamente
qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou ter
utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação a História clínica, exame físico e exames
complementares     (quesito n, evento 11, fl. 4), logo, os laudos particulares carreados foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
destes. Contudo, no tocante às documentações médicas particulares, em que pesem relevantes
para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido
em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo
judicial foi firmado em 21/02/2019, data posterior aos documentos particulares trazidos e,
portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente.

6. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Complemento que o recorrente não apresentou qualquer
fundamento idôneo a demonstrar que o laudo pericial foi omisso, contraditório ou obscuro,
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exceto pela sua conclusão não atender a pretensão autoral. Sendo assim, reputo não haver
motivos para que se deixe de aplicar suas conclusões e considerá-las suficientes para o
esclarecimento da condição física do periciado.

7. No que tange à conclusão do laudo pericial (evento 11), o perito reconheceu
que a parte autora é portadora de M15.0 – Artrose (quesito b, evento 11, fl. 2). Conforme o
laudo, o periciado em seu exame físico estava lúcido e orientado no tempo e espaço,
respondendo bem às solicitações com boa aparência e condições de higiene. Marcha com
claudicação à esquerda, sem muleta ou auxílio de terceiros. Durante o exame sentou-se e
levantou-se sem apoio nos móveis. Coluna lombar com mobilidade normal, com queixas de
dor. Pernas e pés com força preservada sem edema ou hipotrofia muscular. Ausência de
alterações neurológicas nos membros inferiores. Quadris com mobilidade completa em
flexão e rotações. Membros superiores com mobilidade normal (evento 11; fl. 2). Em que
pese o quadro patológico identificado a parte autora não apresenta inaptidão laboral para sua
atividade habitual de vigia (identificação, evento 11, fl. 1), uma vez que segundo o laudo não
há limitação para o exercício de sua atividade habitual. Tem mobilidade normal dos
membros sem apresentar nenhum laudo ou exame que comprove ter realizado tratamento
(quesito f, evento 11, fl. 3), sendo assim como não há incapacidade, o autor pode retornar
ao trabalho (quesito 2, evento 11, fl. 5). O profissional apontou que o periciado não está em
tratamento (quesito o, evento 11, fl. 4), inclusive informou que o autor foi operado quando
sofreu fratura do fêmur esquerdo (1983), com bom resultado (quesito r, evento 11, fl. 4).  Por
fim, o perito foi enfático em afirmar, como resposta a diversos quesitos, que não há
limitação.

8. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que
para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que
obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia
médica, a partir da análise do caso concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou
não da incapacidade em um determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade
laboral da parte autora. Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles
faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total
ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e
permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não
restou comprovado nos autos.

9. É preciso ressaltar que apenas a existência de patologia não aduz a existência
de incapacidade laboral. Inclusive, conforme relatado pela própria autora, quando em estado
agudo da doença, contou com a devida proteção previdenciária, percebendo benefício de
auxílio-doença no período compreendido entre 02/12/2016 e 24/07/2018 (CNIS - Evento 20 -
out 1 - fl. 28). 

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
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razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 4), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266036v6 e do código CRC 4e86d002.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001055-68.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NADIR MARIA CONTI VARGAS (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ROCHA JUNIOR (OAB ES009494)

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

RELATÓRIO

1. NADIR MARIA CONTI VARGAS interpõe recurso inominado (evento29)
contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-doença ou conceder a aposentadoria por invalidez (evento23). Em suas
razões, a parte autora argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma
vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra
permanentemente incapaz e faz jus a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez.
Assevera que os laudos e exames anexos aos autos atestam sua incapacidade para o trabalho.
Alega que houve cerceamento de defesa, posto que o juízo não levou em consideração os
laudos juntados na inicial e do decorrer do processo. Nesses termos, pugna pelo provimento
do recurso para que a Sentença seja anulada para realização de nova perícia médica judicial.
Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para conceder à recorrente o benefício por
incapacidade pleiteado.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento34). 

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência de incapacidade
para o trabalho. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em medicina do trabalho, nomeado perito, devidamente qualificado para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito afirmou que a autora é portadora
de doença hematológica que provoca distúrbio da coagulação, diagnosticada como
Trombofilia Hereditária. CID: D68.9. A patologia é incurável e obriga ao uso permanente de
anticoagulantes e restrição para atividades com riscos de acidentes e cuidados especiais nas
intervenções cirúrgicas. No entanto, no momento, a doença se encontra estabilizada e sob
controle clínico, apesar das queixas, não foi evidenciado no exame pericial limitações que
incapacitem a autora para sua atividade laboral habitual de Costureira que informou
praticar (evento15, conclusão).
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6. Insta destacar que os laudos particulares carreados foram devidamente
abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos
referidos documentos. Contudo, no tocante às documentações médicas particulares, em que
pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos
periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo).
Acrescento que o laudo judicial foi firmado em 22/05/2019, data posterior aos documentos
particulares trazidos e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de
saúde atual da recorrente.

7. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes.

8. Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, infiro que foi
oportunizada à autora a ampla produção de provas no curso processual. Foi concedida a parte
autora a oportunidade de formular quesitos, bem como comparecer ao exame portando todos
os exames portando todos os exames, laudos, receitas, prontuários, comprovante de
internação hospitalar ou outros documentos que comprovem a existência da doença e da data
de seu início. Reputo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. O
princípio do contraditório impõe necessário que as partes tenham a oportunidade de se
manifestar em relação aos laudos periciais produzidos e o julgador deve considerar de forma
atenta os pontos levantados pelas partes. Entretanto, o julgador não está adstrito a ouvir o
perito sobre tal impugnação, pode o julgador decidir com base nas informações
constantes no laudo pericial, sem realizar novo exame ou requerer complementares, se
entender que o primeiro foi suficiente para o esclarecimento da condição física da
autora.

9. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que a
apenas existência de patologia, não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que a
patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas
atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia médica, a partir da análise do caso
concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou não da incapacidade em um
determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade laboral da parte autora. É
preciso ressaltar que quando em estado agudo da doença, a autora contou com a devida
proteção previdenciária, percebendo benefício de auxílio-doença no período compreendido
entre 24/02/2017 e 30/06/2017 (evento10, OUT1). 

10. Por fim, as condições pessoais da recorrente só teriam relevância se a perícia
judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido
confirmada limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para
respaldar a concessão do auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da
Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.
No contexto, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade
laborativa parcial ou total da recorrente.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 133



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 479/707

5001055-68.2019.4.02.5002 500000324897 .V2 JES10878© JES10878

11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (evento 4), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000324897v2 e do código CRC cfd1bd88.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5003182-13.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLUCE FEU DE MATTOS FONSECA (AUTOR)
ADVOGADO: RENATO CAMATA PEREIRA (OAB ES017056)

RELATÓRIO

1. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso
inominado (evento 32)  contra sentença (evento 25) que julgou procedente o pedido para
condenar o INSS a manter o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ (NB 5540975100), com prazo indefinido, retirando o a situação de “recebendo
mensalidade de recuperação”, pagar as diferenças eventuais das prestações vencidas que não
foram recebidas de forma integral, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável e ressarcir os honorários pagos pela
Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da Resolução 558, do Conselho da Justiça
Federal. Em suas razões, a parte recorrente argumenta que a Sentença pela procedência está
equivocada, uma vez que é extraível, que a parte autora não comprovou judicialmente o seu
enquadramento na hipótese legal de garantia do benefício, conforme se verifica da leitura do
laudo pericial. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja
reformada no sentido de julgar improcedente o pedido da inicial.

2. MARLUCE FEU DE MATTOS FONSECCA ofereceu contrarrazões nas
quais pugna pelo desprovimento do recurso (evento 36).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho do recorrido. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial
foi realizado pelo DR. ERIK SCHUNK VASCONCELLOS, CRM 5256990-0, médico
nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte
autora. O perito apontou ter utilizado como subsídios técnicos para sua avaliação  (quesito
2, Evento15):

 LAUDO MÉDICO- Dr. Matheus M. Zardo, CRM ES 10967, informando que
a periciada apresenta CID10- M50.1, M51.1, M23.2, M79.7 e M77.9. Sugiro afastamento
definitivo das atividades laborais. De 08/02/19. 
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 LAUDO MÉDICO- Dr. Juliano P. do Carmo, CRM ES 6705, informando que
a periciada apresenta CID10- M54, M70 e M23. Necessita manter-se afastada de qualquer
atividade laborativa que exija esforço físico. De 02/12/10.

  LAUDO MÉDICO- Dr. Silvio Romero de Souza, CRM ES 1673,
informando que a periciada apresenta CID10- F32.8 e F41.0. De 23/02/07.

  LAUDO MÉDICO- Dr. Giovanni S. Coser, CRM ES 10561, informando que
a periciada apresenta CID10- M77.9 e F41.2. De 09/10/19. 

 DECLARAÇÃO informando que a periciada iniciou o tratamento na Saúde
Mental no dia 07/02/03. De 15/08/08. 

 ULTRA-SONOGRAFIA DO QUADRIL DIREITO- Dr. José V. Rodrigues
Júnior. De 08/07/08. 

 ULTRA-SONOGRAFIA DO QUADRIL DIREITO- Dra. Simone Carla dos
Santos. De 08/06/11. 

 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR/ CERVICAL- Dr.
Homero Coelho Pinheiro. De 27/09/18. 

 ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES / JOELHO DIREITO- Dra.
Simone Carla dos Santos. De 31/08/11. 

 LAUDO MÉDICO- Dr. Juliano P. do Carmo, CRM ES 6705, informando que
a periciada apresenta CID10- M54 E M70. Necessita manter-se afastada de qualquer
atividade laborativa que exija esforço físico. De 17/12/09.

6. No que tange à conclusão do laudo pericial (Evento 15), o perito reconheceu
que a recorrida é portadora de M50.1 TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM
RADICULOPATIA, M51.1 TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS
DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA, M54 DORSALGIA, F41.2
TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO e M77.9 ENTESOPATIA NÃO
ESPECIFICADA (quesito 2, evento 15). Quando perguntado se a doença torna
a periciada incapacitada para o exercício de seu último trabalho ou atividade
habitual, respondeu que sim. De forma temporária (quesito 6, evento 15), ao passo que
apresenta incapacidade temporária e total (quesito 7, evento 15). Em seguida o especialista
afirmou que a parte autora está incapacitada desde 17/12/09, conforme LAUDO MÉDICO-
Dr. Juliano P. do Carmo, informando que a periciada apresenta CID10- M54 E M70.
Necessita manter-se afastada de qualquer atividade laborativa que exija esforço
físico (quesito 11, evento 15). Ressaltou que houve agravamento da patologia, pois a doença
teve progressão (quesito 10, evento 15). O perito foi enfático em afirmar que a periciada está
realizando tratamentos (quesito 15, evento 15) e necessita de pelo menos 1 (um) ano de
tratamento para que possa fazer uma reavaliação (quesito 16, evento 15). Por fim, esclarece
que durante a realização do exame pericial não houve simulação, que, inclusive, foram
realizados testes para avaliar possíveis queixas ou sinais de dissimulação, através do exame
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psicopatológico minucioso buscando identificar quaisquer incoerências nas respostas,
atitudes e comportamentos que pudessem demonstrar qualquer tentativa de simulação ou
exacerbação de sintomas (quesito 18, evento 15).

7. Tendo sido constatada a incapacidade total e temporária e analisando as
condições pessoais da parte autora, infiro que as possibilidades de reabilitação são muito
nefastas.  Nesse ponto, verifico que a recorrida nasceu em 16/10/1962 (RG10, evento 1) e
conta hoje com 56 anos, é trabalhadora rural (LAUDO1, profissão, evento 15, fl. 1), possui
baixa escolaridade, tendo estudado até a antiga 8ª série (LAUDO1, identificações, evento
15, fl. 1), além disso, recebeu benefício de incapacidade desde 14/07/2007 o qual foi
convertido em aposentadoria por invalidez em 18/10/2012 com mensalidade de recuperação
até 15/04/2020 (CONT1, EVENTO 9, FL. 2), ou seja, a autora está afastada do mercado de
trabalho por pelo menos, quase 13 (treze) anos, sendo certo que a lei proíbe o segurado em
gozo de benefício por incapacidade de retornar ao trabalho sob pena de cancelamento
automático do benefício (art. 46, da Lei 8.213/91). Desse modo, tendo em vista o enunciado
n. 47 da súmula da jurisprudência da TNU, concluo com base nas condições pessoais do
autor que o mesmo faria jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, ante a
impossibilidade fática de ser exitosamente reabilitado e obter novo trabalho.

8. Dessa forma, verifica-se que o recorrido faz jus ao recebimento da
aposentadoria por invalidez na forma fixada na sentença, vejamos:  Manter o benefício
previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (NB 5540975100), com prazo
indefinido, retirando o a situação de “recebendo mensalidade de recuperação”; Pagar as
diferenças eventuais das prestações vencidas que não foram recebidas de forma integral,
observada a prescrição quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de
benefício inacumulável (sentença, evento 25). Complemento que a Lei n° 8.2013/91 exige o
cumprimento simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade,
dentre eles faço menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho
habitual (total ou parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de
recuperação; total e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por
invalidez), ao passo que observo no caso em tela o cumprimento de tal prerrogativa.

09. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o
INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das
prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, e do
enunciado n. 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000307285v14 e do código CRC 6b40d811.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001668-28.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CELIOMAR MORAIS (AUTOR)
ADVOGADO: LETICIA DE CARVALHO MIGUEL (OAB ES026577)

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

RELATÓRIO

1. CELIOMAR MORAIS interpõe recurso inominado (evento39) contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
auxílio-doença NB 31/620.968.760-5 desde 20/11/2017 (DER), mantendo o pagamento do
benefício até 4/8/2019 (evento28). Em suas razões, o autor argumenta que a Sentença pela
improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos
autos, que o autor permanece incapaz desde a cessação do benefício em 01/04/2015. Assevera
que segue padecendo das mesmas patologias incapacitantes. Nesses termos, pugna pelo
provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o
pedido da inicial restabelecendo o benefício desde a cessação em 04/04/2015.

2. O INSS ofereceu contrarrazões no evento 44. 

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na data de início do benefício.
Primeiro, observo que foram realizadas duas perícias médicas nos autos. O primeiro laudo
pericial judicial foi realizado por médico especialista em psiquiatria, nomeado perito,
devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito
apontou ser o autor portador de transtorno depressivo maior (evento14, quesito2). O
profissional quando perguntado se o periciado teria aptidão laboral para exercer suas
atividades habituais, de encarregado de frios em supermercado, afirmou que não. Sintomas
depressivos graves (evento14, quesitos 5 e 6). Concluiu que a incapacidade é de duração
indefinida e que teve início há mais de 6 meses (evento14, quesitos 13 e 15).

6. O segundo laudo pericial judicial foi realizado por médico especialista em
ortopedia. O perito constatou que o autor é portador de espondilodiscoartrose lombar
(evento18, quesito4). O profissional quando perguntado se o periciado teria aptidão laboral
para exercer suas atividades habituais, afirmou que sim. O periciado se encontra apto às
atividades laborais. Possui enfermidade que cursa com crise álgica intermitente, porém, em
tempo se encontra com exame físico normal, sem dor de caráter limitante (evento18, quesitos
6 e 7).
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7. Em que pese a perícia ortopédica não ter constatado incapacidade, a perícia
com médico especialista em psiquiatria atestou que o autor se encontra incapaz de forma
temporária, tendo em vista sintomas depressivos graves. Estimou com base nos laudos
prévios e receitas médicas que a incapacidade teve início há mais de 6 meses. Contudo, o
recorrente alega que a documentação médica juntada aos autos demonstra que ele permanece
incapaz desde a data da cessação do auxílio percebido em 2015. Em análise à referida
documentação, vejo que consta Atestado de Sáude Ocupacional - ASO no qual o médico do
trabalho atesta que o autor encontra-se "APTO PARA O TRABALHO" (Evento 1 -
ATESTMED6), datado de 09/04/15, logo depois da cessação do auxílio-doença, ocorrida
em 01/04/2015. O outro documento médico referente ao ano de 2015 trata-se de Exame de
Ressonância Magnética ((Evento 1EXMMED9), desacompanhada de laudo médico
indicando afastamento da atividade, de modo que não há que se falar em permancência do
estado de incapacidade desde 2015. 

8. Além disso, no que tange aos demais laudos particulares carreados, entendo
que foram devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em
desconsideração dos referidos documentos. Contudo, no tocante às documentações médicas
particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo
modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do
Espírito Santo).

8. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes. Assim, considerando que o laudo do médico psiquiatra
estimou o início da incapacidade há 6 meses da data da perícia, realizada no dia 07/06/2018,
entendo que o início da incapacidade se deu por volta de dezembro de 2017, ou seja, na data
da DER em 20/11/2017 (Evento 2 - INFBEN2 - fl. 3) o autor já se encontrava incapaz. Dessa
forma, correto juiz sentenciante ao conceder o benefício de auxílio doença desde a DER em
20/11/2017 e DCB em 04/08/2019. Sentença mantida.

9. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferido (evento4), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000269440v5 e do código CRC 47051205.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001345-20.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE LUIZ DE LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR

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

RELATÓRIO

1. JOSE LUIZ DE LIMA interpõe recurso inominado (evento 29) contra
sentença (evento 24) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
auxílio doença ou implantar a aposentadoria por invalidez. Em suas razões, a parte autora
argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, pois quando concedido
administrativamente o auxílio - NB 31/533.961.580-0, foram reconhecidos ambos os
requisitos e o recorrente recebeu o auxílio-doença pelo período de 10/01/2009 a 29/01/2013,
em virtude do quadro cardíaco. Dessa forma, resta averiguar se a incapacidade persiste desde
a DCB, para caracterizar a manutenção da qualidade de segurado, afirma que a incapacidade
laborativa teve início em 2009 e persiste até hoje, posto que o quadro de obstrução da artéria
vertebral esquerda que originou o AVC isquêmico proveniente da hemiplegia esquerda,
sofrido em 08/2017. Acrescenta que a Lei 8.213/91, em seu art. 25, inciso I, prevê a carência
de 12 meses para a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Já a qualidade de segurado se mantém, independentemente de contribuições, pelo prazo de 12
(doze) meses após a cessação dos recolhimentos, consoante o art. 15, inciso II, do mesmo
diploma legal. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja
reformada no sentido de reconhecer a qualidade de segurado, restabelecer o auxílio doença
desde a DCB, em 29/01/2013, e converter o benefício em Aposentadoria por Invalidez.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 34) .

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5.  A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à constatação
ou não da manutenção da qualidade de segurado na data da incapacidade para o trabalho.
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6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado pelo DR.
MARCOS ROBERTO REIS DOS SANTOS NEUROLOGISTA/NEUROCIRURGIÃO,
CRM/ES 6235, nomeado(a) perito(a), devidamente qualificado(a) para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou ter utilizado como subsídios técnicos
para sua avaliação a ANAMNESE, EXAME NEUROLOGICO, EXAME FÍSICO, RECEITAS
MÉDICAS, TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E LAUDOS MÉDICOS (quesito14, Evento 14, fl.
3), logo, os laudos particulares carreados foram devidamente abarcados pelo laudo pericial,
não havendo o que se falar em desconsideração destes. Contudo, no tocante as
documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não
prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da
Turma Recursal do Espírito Santo). Acrescento que o laudo judicial foi firmado em
22/10/2018, data posterior aos documentos particulares trazidos e, portanto, contam com
maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual do recorrente. 

7. No que tange às constatações do laudo pericial (Evento 14), o perito
reconheceu que a parte autora é portadora de sequela de acidente vascular cerebral isquêmico
(cid:i64)(quesito 2, evento 14, fl. 1), e diante do quadro sintómatico a data da perícia não
estaria apta para o exercício de sua atividade habitual, uma vez que o periciado vítima de
acidente vascular cerebral em 03\08\17. periciado apresenta como sequelas do acidente
vascular cerebral: disturbio da marcha (hemiplegia a esquerda) e tontura (quesito 7, evento
14, fl. 2). O profissional afirma que o periciado apresenta incapacidade definitiva total, para
exercer qualquer atividade laborativa (quesito 13, evento 14, fl. 3). O perito concluiu como
data inicial da incapacidade desde o acidente vascular cerebral ocorrido em 03\08\17 – inicio
da incapacidade devido a hemiplegia a esquerda (quesito 9, evento 14, fl. 2).

8.  A sentença julgou improcedente o pedido por ausência do requisito de
qualidade de segurado. Quanto ao ponto, observo em análise ao CNIS (evento 10, RSC2) que
autor recebeu benefício de auxílio-doença no período de 10/01/2009 a 29/01/2013 (fl. 13),
sendo que diante da ausência de contribuições posteriores, perdeu sua qualidade de segurado
em 16/03/2014. Uma vez comprometida a qualidade de segurado, o autor apenas tornou a
efetuar recolhimentos em 01/03/2017, permanecendo contribuindo apenas até
30/09/2017 (evento 10, RSC2, fls. 13/14). Ocorre que as contribuições referentes a esse
período foram feitas na condição de contribuinte individual baixa-renda, e todas foram
recolhidas no mesmo dia, 16/10/2017, ou seja, todas recolhidas com atraso, com exceção
apenas a última contribuição, referente à competência do mês 09/2017 que foi recolhida sem
atraso.

9. No caso do segurado contribuinte individual, 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). Portanto, no caso em questão, as contribuições referentes às competências
de 03/2017 a 08/2017 foram recolhidas com ATRASO e não podem ser computadas para
efeito de carência. 

10. Apenas uma única contribuição foi recolhida sem atraso, sendo que a lei
vigente na data da incapacidade (Lei 13.457 de 27/06/2017 , que alterou o art. 27-A da
 Lei 8.213/91) estabelece que, havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições
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anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado
contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, metade do número de
contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido.

11. Dito isso, em que pese a incapacidade constatada pelo laudo, insta
mencionar que ainda que o quadro limitador exista desde de 03/08/2017, o autor não
preenchia nessa data o requisito da carência. Reitero que o autor não verteu contribuições
suficientes para o preenchimento do requisito da carência. 

12. Quanto à alegação de que o autor manteve-se incapaz desde a cessação do
benefício anterior, ocorrida em 01/2013, até a data do AVC sofrido em 03/08/2017, em razão
de "agravamento" de sua patologia, vale salientar que não existe documentação médica nos
autos apta a comprovar o estado de incapacidade durante TODO esse período de mais de
QUATRO ANOS. Os laudos médicos e exames apresentados nos autos correspondem ao
perído de 2009 a 2013, quando o autor recebeu auxílio-doença (vide Evento 1 - laudos 11 a
16). Após este período, o autor  apresenta um único laudo datado de 07/06/2018 (Evento 1 -
laudo10), atestando a ocorrência do AVC em 03/08/2017, quando o autor sequer tinha
retornado ao sistema (contribuições recolhidas no mesmo dia em 16/10/2017). Ainda,
é preciso ressaltar que o ato de cessação do benefício em 2013 não foi impugnado à  época,
nem tampouco constam outros requerimentos administrativos posteriores, de modo que o
autor não foi examinado por nenhuma médico perito neste interregno, nem na esfera
administrativa, tampouco na judicial, só vindo a ser examinado no dia da perícia realizada no
presente feito, em 22/10/2018 (Evento 14). Não há como reconhecer agravamento e
manutenção da qualidade de segurado no período de 01/2013 até a ocorrência do AVC em
08/2017, sem qualquer base documental. 

13. Na mesma linha, concluiu o Juiz sentenciante, in verbis:

Ressalto que o autor trouxe diversos laudos na inicial que dizem respeito ao período de 2009 a
2013, sendo que o perito, após a análise da documentação, não fixou a DII em momento
anterior ao AVC.

Em 03/08/2017, data do AVC, o autor não possuía qualidade de segurado, uma vez que deixou
de contribuir desde 29/01/2013, data em que houve a cessação do auxílio doença
(NB 5339615800); somente voltando a contribuir em 16/10/2017 de forma retroativa - o que
não vale para carência.

Considerando que entre 29/01/2013 e 03/08/2017 o autor perdeu a qualidade de segurado, o
seu pedido merece a improcedência.

Por fim, ressalto que os antecedentes periciais do INSS não vinculam o perito judicial, sendo
certo que houve a apresentação de documentos antigos do autor sem que o perito tenha
reconhecido incapacidade em 2013.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sentença
mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o
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qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 4), nos termos do art.
98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000257945v26 e do código CRC 8e0d0a5f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001729-80.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: BRAZ JOSE VIANA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso de Embargos de Declaração contra acórdão
o qual negou provimento ao seu recurso, mantendo a Sentença que julgou IMPROCEDENTE
o pedido autoral de condenar a ré a lhe conceder benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez ou auxílio-doença. Argumenta, em síntese, que houve omissão no julgamento
quanto às omissões do expert em relação aos laudos particulares apresentados pela parte
autora, bem como ausência de justificativas para suas conclusões contrárias ou até mesmo por
ignorar patologias incapacitantes devidamente comprovadas, de modo que se faz necessária a
adequação do acórdão.

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Não há que se falar em omissão do acórdão ora recorrido. Isso porque a
argumentação trazida nesses Embargos de Declaração relaciona-se com a análise da prova
produzida nos autos. Sob tal elemento houve expressa manifestação dessa Turma Recursal,
como se vê nos itens 5 a 9 do Voto (Evento 65), tendo a relatora ressaltado, expressamente,
que não havia sido juntado aos autos qualquer laudo médico de cardiologista ou qualquer
exame cardiológico para dar o mínimo suporte à alegação de que o autor possui "cardiopatia
grave" e que fosse hábil a afastar as conclusões do laudo pericial judicial. Ao Perito Judicial
não cabe fazer diagnósticos ou solicitar exames que comprovem ou não a existência de
determinada patologia. Cabe ao Perito Judicial analisar a documentação médica apresentada,
bem como fazer o exame físico no segurado para fins de verificar se a patologia alegada e
comprovada impede o desenvolvimento regular de suas atividades laborais. Se houve
insuficiência probatória, esta se deu pela ausência de documentos médicos hábeis (laudo e
exame cardiológico) que permitisse ao perito atestar ou não a existência da patologia
alegada. 

04. Em verdade a parte autora apenas não concorda com os termos da
fundamentação exarada, reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é
desfavorável. Todavia, para o intuito de reforma do quanto decidido existe via recursal
adequada que não a ora escolhida.
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05. Por fim ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC de 2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (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).

06. Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000283336v3 e do código CRC fc15d4c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001447-42.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL LOPES DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

RELATÓRIO

1. MANOEL LOPES DIAS interpõe recurso inominado (evento29) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim (evento24),
que condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença NB 6100424308 desde a
cessação indevida com DCB em 31/07/2018. Em suas razões, a parte autora argumenta que a
Sentença está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos,
que o autor ainda se encontra incapaz, fazendo jus ao benefício de incapacidade. Alega ainda
ser portador de sequelas decorrentes de acidente de moto, o que admite a concessão do
auxílio-acidente. Nesses termos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o
pedido de restabelecimento de auxílio doença até a recuperação da capacidade laboral do
autor. Eventualmente, requer seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
(evento36).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência ou não de
incapacidade atual para o trabalho. Primeiramente, observo que o laudo pericial judicial foi
realizado por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, nomeado perito,
devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora (evento14). O
perito apontou que só há como atestar um passado de transtornos internos de joelho direito.
CID M23.3 (evento14, quesito2, fl.03). Concluiu que só há como atestar incapacidade
laborativa de mai/2018 até jul/2018. Não foram constatadas doenças incapacitantes ou
restrições laborativas ou funcionais no momento atual (evento14, quesito9, fl.04). 

6. No que tange aos laudos particulares carreados, entendo que foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração
dos referidos documentos. Contudo, no tocante às documentações médicas particulares, em
que pesem relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os
laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo).
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7. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes.

8. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia para avaliar se houve redução
da capacidade laborativa do autor, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente
fundamentada, não havendo omissões ou contradições, estando o profissional nomeado nos
autos habilitado para o exame da moléstia.

9. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que
não foi constatada doença incapacitante atual, o perito atestou que o autor esteve
incapacitado de mai/2018 até jul/2018 (transtornos internos de joelho direito). Detalho que a
patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas
atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia médica, a partir da análise do caso
concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou não da incapacidade em um
determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela incapacidade laboral do autor de
mai/2018 até jul/2018. É preciso ressaltar que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença
no período compreendido entre 27/07/2006 a 31/08/2006 e de 23/03/2015 a 08/05/2018
(evento9, RSC3, fl.13). Assim, conforme assentado na sentença, o autor faz jus ao benefício
de auxílio doença no período de mai/2018 até jul/2018.

10. Quanto as alegações das condições pessoais do recorrente entendo que elas
só teriam relevância se a perícia judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o
trabalho. Logo, não tendo sido confirmada limitação funcional na atualidade, o quadro social
isoladamente considerado não basta para respaldar a concessão do auxílio-doença. Em
consonância, registro o teor do enunciado da Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade
do requerente para a sua atividade habitual. No contexto, prevalece a conclusão do laudo
pericial judicial que descartou a incapacidade laborativa parcial ou total do recorrente.

11. Por fim, quanto ao pedido alternativo do benefício de Auxílio-Acidente,
entendo que ele é devido ao segurado que tem reduzida sua capacidade de trabalho após
sofrer acidente de qualquer natureza, conforme o Art.86 da Lei 8.213/91. Seu objetivo é
justamente compensar o segurado pela perda parcial de sua capacidade para o trabalho e a
provável perda remuneratória. Contudo, observo que o laudo pericial não atestou em qualquer
momento a existência de uma redução de capacidade laboral em virtude da doença. O parecer
técnico destacou que não foram constatadas doenças incapacitantes ou restrições
laborativas ou funcionais no momento atual (evento14, quesito9, fl.04). Sendo assim, não
observo da leitura das provas carreadas nos autos documentos que permitem concluir pela
existência de uma redução da capacidade de trabalho.

12. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento, nos termos
do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o
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qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (evento4), nos termos do art.
98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000295809v3 e do código CRC a1d599da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5019974-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ZELIA JOSE CAETANO (AUTOR)
ADVOGADO: WILLIAN PEREIRA PRUCOLI (OAB ES015907)

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

RELATÓRIO

1. ZELIA JOSE CAETANO interpõe recurso inominado (evento41) contra
sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de
auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez (evento35). Em suas
razões, a parte autora argumenta que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma
vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que a autora se encontra
incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado. Assevera que os laudos e exames anexos
aos autos atestam sua incapacidade para o trabalho. Nesses termos, pugna pelo provimento do
recurso para que a Sentença seja reformada julgando-se procedente o pedido de
restabelecimento de auxílio doença, a contar do dia 19/07/2018, bem como sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
(evento44). 

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência de incapacidade
para o trabalho. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por
médico especialista em ortopedia, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar
as patologias alegadas pela parte autora. O perito afirmou que a periciada é portadora de
sequela de pé torto congênito esquerdo (evento13, quesito3). O profissional quando
perguntado se a periciada teria aptidão laboral para exercer suas atividades habituais de
embaladora de supermercado, afirmou que no momento não existem dados técnicos que
justifiquem inaptidão (evento13, quesitos 6 e 7). Em resposta aos quesitos complementares
apresentados pela parte autora o expert afirmou que a periciada pode possuir uma média de
rendimento reduzida para a função, somente pelo fato de fazer o uso de muletas. Tal
alteração se encontra presente desde o nascimento, não sendo observado agravamento da
patologia (evento25, quesito1). Assim, as limitações que acometem a autora já se
encontravam presentes quando iniciou sua atividade laborativa, não havendo que se falar em
agravamento. Inclusive, no laudo SABI consta informação de que:
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"...hoje a segurada conseguiu como o CREPES sapatos ortopédicos específicos
para sua condição de deficiente e mesmo bengala para um caminhar seguro, entende-se que
não há incapacidade total para retorno ao trabalho habitual, se não as limitações da própria
deficiência já observadas na admissão."

6. Acrescento que os laudos particulares carreados foram devidamente
abarcados pelo laudo pericial, não havendo o que se falar em desconsideração dos referidos
documentos. Contudo, no tocante às documentações médicas particulares, em que pesem
relevantes para o deslinde da causa, não prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais
produzido em juízo (Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo). Complemento que
o laudo judicial foi firmado em 28/02/2019, data posterior aos documentos particulares
trazidos e, portanto, contam com maior fidedignidade em relação ao estado de saúde atual da
recorrente.

7. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes.

8. Dessa forma, depreendo das apurações do conjunto probatório carreado que a
apenas existência de patologia, não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que a
patologia deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas
atividades laborais habituais, sendo exatamente a perícia médica, a partir da análise do caso
concreto, um instrumento hábil a averiguar a existência ou não da incapacidade em um
determinado momento, nesse caso foi conclusiva pela capacidade laboral da parte autora. É
preciso ressaltar que quando em estado agudo da doença, a autora contou com a devida
proteção previdenciária, percebendo benefício de auxílio-doença no período compreendido
entre 21/03/2013 a 19/07/2018  (evento19, out1). 

9. Ademais, faz-se necessário diferenciar a situação do incapaz para a do
deficiente (inclusive, a autora ocupava vaga de deficiente no supermercado que laborava,
conforme informações do SABI - Evento 19 - out 1 - fl. 12). O deficiente conta com especial
proteção, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13146/15) e, em matéria
previdenciária, com a previsão de aposentadoria diferenciada prevista na LC n. 142/2013. De
todo modo, à pessoa com deficiência não só é assegurado, como incentivado o exercício do
trabalho, como direito essencial à concretização da devida inserção. Não se olvida que a
autora é portadora de sequela congênita no pé decorrente de poliomelite, porém tal situação
não pressupõe sua incapacidade para o trabalho.

10. Por fim, as condições pessoais da recorrente só teriam relevância se a perícia
judicial tivesse constatado incapacidade parcial para o trabalho. Logo, não tendo sido
confirmada limitação funcional, o quadro social isoladamente considerado não basta para
respaldar a concessão do auxílio-doença. Em consonância, registro o teor do enunciado da
Súmula nº 77 da TNU, que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.
No contexto, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial que descartou a incapacidade
laborativa parcial ou total da recorrente.
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11. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento. Condeno
a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso
em razão da gratuidade de justiça deferida (evento3), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000302195v6 e do código CRC 0804d97f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000230-49.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA CLEUZA BARBOSA DE ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICIA FERNANDES DOS SANTOS (OAB PR034142)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento25) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou procedente o pedido da parte
autora para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-doença com DIB em
02/10/2017 (DER) e DCB em 10/07/2018 (evento19). A autarquia sustenta que na DII a
autora já havia perdido a qualidade de segurada. Aduz que a autora não teria direito a
prorrogação do período de graça, considerando que após o período contributivo de 120
contribuições sem perda da qualidade de segurado, houve perda da qualidade de segurado
após 2005, quando ficou sem contribuir. Requer a reforma do julgado para que os pedidos
iniciais sejam julgados improcedentes.

2. MARIA CLEUZA BARBOSA DE ARAUJO ofereceu contrarrazões, nas
quais requer o desprovimento do recurso (evento28).

3.   É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio-doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total
e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

6. Inicialmente, observo que a incapacidade laboral da autora é ponto
incontroverso, uma vez que foi reconhecida pelo próprio INSS. Em perícia administrativa
realizada em 10/11/2017 a autarquia reconheceu que a autora é portadora de retinopatia
diabética – CID H360 e fixou a DII em 29/09/2017 e cessação do benefício em 13/05/2018
(evento11, RSC3, fl.04).

7. Em que pese o comprovado quadro de incapacidade, o INSS alega que a
autora teria perdido a qualidade de segurada na DII (29/09/2017). Aduz que a autora não teria
direito a prorrogação do período de graça, considerando que após o período contributivo de
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120 contribuições sem perda da qualidade de segurado, houve perda da qualidade de segurado
após 2005, quando ficou sem contribuir. Da análise do extrato do CNIS da autora (evento11,
RSC2) verifico a existência de extenso período de recolhimentos previdenciários como
empregado, mais precisamente entre 02/03/1998 e 11/2010, que totalizam 140 contribuições.
Infere-se, portanto, que a parte autora realizou mais de 120 contribuições
previdenciárias ininterruptas sem perda da qualidade de segurado, adquirindo para si o
direito subjetivo de ter o seu período de graça ampliado em doze meses, nos termos do
art. 15, § 1º, da Lei de Benefícios.

8. O direito adquirido a tal ampliação foi recentemente reconhecido pela TNU,
na sessão de 17/08/2018, como pertencente ao patrimônio jurídico do segurado, motivo pelo
qual nem a superveniente perda da qualidade de segurado desaparecerá com o acréscimo de
período de graça do segurado. A ementa do julgado constou do Boletim nº 28 da TNU, a qual
transcrevo abaixo:

PEDILEF. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TURMA RECURSAL CONSIDEROU
QUE HAVENDO PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR, MESMO
SENDO RECUPERADA POSTERIORMENTE, NÃO HÁ QUE CONSIDERAR O PERÍODO
ININTERRUPTO 120 CONTRIBUIÇÕES, ANTERIOR ÀQUELA PERDA, PARA O EFEITO
DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. PERÍODO DE 120 CONTRIBUIÇÕES SEM
PERDA DA QUALIDADE INCORPORA-SE AO PATRIMÔNIO DO (A) SEGURADO (A).
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. (PUIL n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, Relator JUIZ
FEDERAL GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, julgado em 17/08/2018, por unanimidade).

9. A tese firmada pela TNU vem abonar os inúmeros julgados do C. Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, que há muito tempo havia esposado a orientação de que
“consoante a jurisprudência deste E. Tribunal, o direito previsto no art. 15, § 1º, da Lei nº
8.213/91, uma vez obtido por meio do recolhimento de 120 (cento e vinte) contribuições,
incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, o qual fará jus à extensão do período de
graça nele previsto, ainda que deixe de contribuir por determinado período de tempo” (TRF
3ª Região, TERCEIRA SEÇÃO, EI - EMBARGOS INFRINGENTES - 1813513 - 0006233-
96.2011.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado
em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 06/04/2018).

10. Dessa forma, a parte autora faz jus a prorrogação de doze meses prevista no
§ 1º do art. 15 da Lei de Benefícios. Ademais, a autora ainda demonstrou sua situação de
desemprego, posto que recebeu seguro-desemprego de 19/01/2015 a 18/05/2015 (evento1,
OUT10), o que permite que o período de graça também seja acrescido de mais doze meses, na
forma do §2º do artigo 15 da Lei n. 8.1213/1991. Conforme as informações constantes no
CNIS (evento11, RSC2), verifico que os últimos vínculos da autora se deram nos seguintes
períodos: de 02/03/1998 a 11/2010 e de 01/02/2012 a 30/11/2014. Assim, tendo a última
contribuição ocorrido em 30/11/2014 e considerando a extensão do período de graça por 36
meses, a perda da qualidade de segurado somente ocorreria em 16/01/2018. Dessa forma, é
indene de dúvida que, na DII (29/09/2017), a autora ainda não havia perdido a qualidade
de segurado.
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11. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela autarquia e voto por
negar provimento. Mantenho a concessão do benefício de auxílio-doença com DIB em
02/10/2017 (DER) e DCB em 10/07/2018. Sem condenação ao pagamento de custas.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
valor das prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do art. 55, da Lei n.
9.099/95, e do enunciado n. 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321980v3 e do código CRC ea8d5fdb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5005088-41.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DENNIS DUART OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GABRIELA ENNES SILVA INHAN (OAB ES026623)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento37) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento31), que julgou
procedente o pedido para condená-lo a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-
doença da parte autora a partir de 15/06/2018 (cessação do NB 6155840621), devendo este
ser mantido pelo prazo de 6 meses a contar da sua implantação. A autarquia sustenta que o
MM. Juízo julgou procedente a ação tomando como fundamento a alegação não comprovada
de impossibilidade do autor de frequentar curso para elevação da escolaridade,
desconsiderando totalmente a análise técnica feita na perícia administrativa que entendeu pela
possibilidade/necessidade de elevação de escolaridade. Alega que o autor não foi submetido à
perícia judicial para aferir se o mesmo tinha recuperado sua capacidade laborativa ou
especificamente no caso se tem ou não condições de frequentar aula no programa de
reabilitação e mesmo assim lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença. Requer a
reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
Eventualmente, requer seja anulada a sentença para que seja produzida prova pericial com
médico habilitado para tanto.

2. DENNIS DUART OLIVEIRA ofereceu contrarrazões, nas quais requer a
manutenção da sentença (evento40).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Da análise dos autos, verifico que o autor recebeu o auxílio-doença pelos
períodos de 02/02/2009 a 30/04/2009, 20/10/2012 a 11/12/2014, de 31/08/2015 a 18/02/2016
e de 26/09/2016 a 15/06/2018 (evento24, RSC2). Durante o pagamento do auxílio-doença, o
autor foi considerado incapaz para o exercício de sua atividade habitual de motorista de
transporte escolar e foi encaminhado para o processo de reabilitação profissional em
16/03/2017 (evento28, fl.16). No laudo SABI do 28/11/2017 constam as seguintes
considerações: Segurado teve a CNH suspensa pelo DETRAN e foi encaminhado para
elevação da escolaridade, mas não conseguiu frequentar as aulas por piora do quadro
psiquiátrico, muita ansiedade e agressividade, não conseguindo permanecer em sala com os
outros colegas. A Equipe da Reabilitação decide desligar o segurado do Programa,
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temporariamente, por intercorrência médica (evento28, fl.17). Em 28/05/2018, o autor foi
reencaminhado para o programa de reabilitação, contudo, em 15/06/2018 teve o benefício
cessado por se recusar a participar do curso para elevação de sua escolaridade, embora ainda
se encontrasse incapaz (evento28, fl.19).

6. O Juízo a quo julgou procedente o pedido sob o seguinte fundamento:

“(...) No caso em tela, a perícia médica judicial se torna desnecessária, tendo em vista que a
incapacidade para a função habitual do autor já foi reconhecida pela Autarquia ré, havendo
questionamento somente quanto a sua condição de frequentar as aulas e elevar sua
escolaridade no PRP.

Nesse passo, analisando os laudos administrativos, percebi que desde o ano de 2008 o autor
vem sofrendo com transtornos psiquiátricos. E que, inclusive, no exame datado de 28/05/2018
houve interrupção do Programa do INSS em razão de intercorrências médicas. Vejamos o
SABI:

Segurado motorista com CNH retida pelo Detran conforme histórico pericial, frequentou CRP
com intercorrência médica e desligamento temporário; retorna hoje afirmando melhora de seu
quadro; portanto, reencaminhado ao CRP para reavaliação.

Sendo assim, o conjunto probatório acostado aos autos, inclusive os laudos particulares do
médico assistente, me leva a crer que o autor necessita de um tempo em usufruto do auxílio-
doença para que ele restabeleça sua saúde e tenha condições de frequentar os cursos
oferecidos pela Autarquia.

Com efeito, não vejo ter havido recusa injustificada a ponto de autorizar a cessação do
benefício por parte do réu. Destarte, concedo ao segurado o prazo de 6 meses de auxílio-
doença, a fim de que ele se recupere e volte a frequentar os cursos oferecidos pelo INSS.
Ressalta-se, entretanto, que durante o referido lapso temporal o autor deverá buscar os
tratamentos médicos necessários que resultem em melhoras do seu quadro de saúde, uma vez
que a frequência ao Programa de Reabilitação Profissional é condição sine qua non para a
futura manutenção do benefício.”

7. Observo que a questão controversa nos autos não é a incapacidade parcial,  a
qual já foi reconhecida administrativamente pelo INSS, conforme os laudos SABI, mas sim a
ausência de condições psicológicas do autor para frequentar as aulas para elevação de sua
escolaridade necessária à sua efetiva reabilitação. Da análise dos laudos administrativos
(evento28), a autarquia reconhece que o autor é portador de transtorno psiquiátrico crônico
(fl.20) e que desde o ano de 2008 vem sofrendo com problemas psiquiátricos, recebendo
auxílio-doença por prolongados períodos desde então, até 2018 (vide os vários laudos SABI
existentes nos autos - Evento 28 - Laudo 1). E que, inclusive, no exame datado de
28/05/2018 houve interrupção do programa de reabilitação em razão de piora do quadro
(Evento 28 - Laudo 1 - fl. 17). Ademais, os laudos particulares atestam que o autor está em
tratamento psiquiátrico, sendo portador de transtorno psiquiátrico (CID 10 F31.2), transtorno
de ansiedade (DID 10 F41.1) e transtorno do pânico (CID F41.0), não podendo ser submetido
a estresse psíquico para que não haja o agravamento de seu quadro de saúde (evento1, out8,
fl.02 e evento18, laudo2). Assim, considero acertada a decisão do magistrado ao restabelecer
o auxílio-doença e entendo ser razoável a concessão do prazo de mais 6 meses para
tratamento da patologia, diante do quadro de transtorno psiquiátrico crônico apresentado pelo
autor, de sorte que só após melhora clínica, ele possa retomar o procedimento de reabilitação.
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8. Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia
judicial, o art. 472 do Novo CPC estabelece que o juiz pode dispensar a prova pericial quando
as partes, na inicial e na contestação, apresentarem documentos elucidativos que considerar
suficientes e a indeferirá quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas (art.
464, parágrafo 1º, II, NCPC). Considero que a prova pericial se destina a colher elementos
necessários à formação do convencimento do juízo, ao qual incumbe decidir sobre a sua
realização e eventual complementação e, posteriormente, apreciar seu poder de
esclarecimento dos fatos, cotejando a perícia com os demais elementos carreados ao processo.
Não está o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos. Verifica-se, in casu, que os elementos de prova  que
autorizam a concessão do benefício são extraídos das informações constantes dos laudos
SABI elaborados pelos médicos peritos da própria autarquia.  Assim, não há que se falar em
nulidade da sentença, a qual deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da
sentença, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, e do enunciado n. 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311882v4 e do código CRC 5189e176.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001184-13.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA IZABEL PEREIRA VIANA SANTANNA (AUTOR)
ADVOGADO: ALLYNE AGUIAR PASSOS (OAB ES028880)
ADVOGADO: SERGIO RIBEIRO PASSOS (OAB ES006249)
ADVOGADO: LARISSA FURTADO BAPTISTA (OAB ES015549)
ADVOGADO: LUIZA HELENA RIBEIRO GOMES (OAB ES019887)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento37) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES que julgou procedente o pedido
da parte autora, condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 31/603.794.912-7
desde a cessação, em 13/3/2018, convertendo em aposentadoria por invalidez com DIB em
18/5/2018 (evento29).

2. O recorrente alega que o laudo pericial não constatou a incapacidade total e
definitiva da autora, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. Requer seja
dado provimento ao presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedentes.

3. MARIA IZABEL PEREIRA VIANA SANTANNA ofereceu contrarrazões,
nas quais pugna pela manutenção da sentença (evento40).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em oncologia, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que a autora é portadora de neoplasia
maligna da mama direita (carcinoma ductal infiltrante), submetida a tratamento cirúrgico em
14/01/2014 (mastectomia e esvaziamento axilar), radioterapia e quimioterapia adjuvante, ao
exame pericial se apresentou livre de doença de base (evento16, quesito02). Concluiu que ao
exame pericial não constatamos limitações funcionais que impeçam o desempenho da
atividade habitual do lar. A pessoa examinada pode andar, pode subir escadas, pode
carregar peso desde que não sobrecarregue o membro superior direito, pode ficar em pé,
pode trabalhar sentada (evento16, quesito8), contudo afirmou que a pessoa examinada
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apresenta incapacidade parcial e definitiva, isto é, para atividades que requeiram esforços
físicos intensos e movimentos repetitivos igualmente intensos envolvendo o membro superior
direito (evento16, quesito13).

7. Não obstante o laudo pericial ter reconhecido que a autora não apresenta
incapacidade para a atividade habitual de “do lar”, afirmou também que há incapacidade
parcial e definitiva para atividades que requeiram esforços físicos intensos e movimentos
repetitivos igualmente intensos envolvendo o membro superior direito. Ainda da análise do
laudo pericial (evento16), observo que a autora foi submetida à mastectomia com
esvaziamento axilar. O esvaziamento axilar é a retirada completa de todos os linfonodos da
axila e sua extração gera incapacidade para atividades que envolvam esforço físico com o
membro superior afetado. Dessa forma, como bem assentado pelo juízo sentenciante,
considero que as tarefas domésticas exercidas pela trabalhadora do lar, como lavar roupa,
varrer chão ou fazer faxina, demandam movimentos físicos repetitivos e esforço físico, sendo
necessário realizar contínuo uso dos braços, bem como, vez por outra, carregar peso. Assim,
entendo que a autora encontra-se incapacitada de forma parcial e definitiva para sua
atividade habitual.

8. Contudo, a reabilitação para atividade que NÃO exija esforço físico no
membro superior afetado é inviável, visto as suas condições pessoais.  Nesse ponto,
verifico que a autora nasceu em 28/12/1951 (evento1, RG4) e conta hoje com 67 anos,
contudo, recebe benefício de auxílio-doença decorrente da mesma patologia de 22/10/2013 a
12/03/2018 (Evento 26 - RSC2 - fl. 3), ou seja, durante quase 5 (cinco) anos está afastada do
trabalho. Com efeito, entendo que a gravidade da doença da autora, a baixa escolaridade
(ensino fundamental-evento16), bem como o grande lapso temporal que a segurada ficou
afastada de suas atividades laborais são determinantes para efeito de definir a impossibilidade
de seu reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

9. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

10. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e voto por negar provimento.
Sem condenação do INSS em custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55
da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000298347v3 e do código CRC fa2e09ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:12

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 142



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 507/707

5001184-13.2018.4.02.5001 500000298347 .V3 JES10878© JES7044

 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 142



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 508/707

5001124-37.2018.4.02.5002 500000266099 .V3 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5001124-37.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA CRUZ MOISES (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ FELIPE MANTOVANELI FERREIRA (OAB ES012692)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento33) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou
procedente o pedido da parte autora, concedendo o benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez a partir de 11/07/2018 (evento26).

2. O recorrente argumenta que o laudo emitido pelo perito nomeado
judicialmente atesta a incapacidade laborativa parcial da parte autora, sendo possível a
reabilitação profissional, não sendo devido, portanto, o benefício de aposentadoria por
invalidez. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja
reformada, bem como seja determinada 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.

3. MARIA DA PENHA CRUZ MOISES ofereceu contrarrazões, nas quais
pugna pela manutenção da sentença (evento37). 

4. É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

6. No presente recurso, a controvérsia cinge-se na existência ou não de
incapacidade total e permanente para o trabalho. Primariamente, observo que o laudo pericial
judicial foi realizado por médico especialista em cirurgia geral, nomeado perito (a),
devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito
apontou que a autora é portadora de Dor lombar baixa (CID M54) (evento16, quesito2).
Concluiu que há incapacidade parcial e temporária e que teve início em 15/03/2010
(evento16, quesitos 6, 7, 8 e 9). Por fim, afirma que houve piora do quadro com o tempo
(evento16, quesito10).

7. Em que pese a conclusão do laudo pericial ter reconhecido a incapacidade
parcial e temporária da autora para a atividade laboral habitual de lavradora, verifico,
inicialmente, que a autora está afastada do trabalho há 07 anos, de 29/04/2011 a 10/07/2018,
ou seja, lapso temporal muito longo para considerar a patologia como temporária. Ademais,
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ao longo desse período não houve melhora do quadro da autora, pelo contrário, o perito
afirmou que o houve piora com tempo.  Além disso, analisando as condições pessoais da
autora, infiro que as possibilidades de reabilitação são muito nefastas.  Nesse ponto, verifico
que a autora nasceu em 27/09/1969 (evento1, SITCADCPF3) e conta hoje com 49 anos, idade
em que seria possível, em tese, ter vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades
urbanas. Todavia, registro que a demandante estudou até a 1ª série (evento16, fl.02) e que
exercia atividade na condição de trabalhadora rural (evento11, fl.05). Além disso, constato,
em análise feita ao seu CNIS, que não constam quaisquer vínculos empregatícios urbanos
(evento9, OUT2).

8. Desse modo, entendo que o contexto da gravidade da limitação física da
autora e o tipo de atividade habitual exercida, de natureza braçal rural, contribuem
para a inexistência da possibilidade concreta de sua reinserção ao trabalho rural, ainda
que ela venha a se submeter à reabilitação. Além disso, equivocado seria exigir que
pessoas que desempenharam trabalho rural por toda vida, exerçam atividades diversas
daquelas que compõe a rotina do labor agrícola, ao passo que processo efetivo de reabilitação
para outros trabalhos demandariam aumento da escolaridade e a saída do meio rural, não
sendo possível exigir dos segurados tamanho sacrifício pessoal. 

9. Concluo, assim, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da
jurisprudência da TNU, com base nas condições pessoais da autora que a mesma faz jus
à concessão da aposentadoria por invalidez, devendo a sentença ser mantida por seus
próprios fundamentos.

10. No que tange ao pedido da autarquia quanto ao critério de correção
monetária, se faz necessário esclarecer as limitações do julgado proferido nas ADIs 4357 e
4425. Como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), a questão tratada naquelas ações guardava referência exclusivamente à fase de
pagamento dos requisitórios, não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de
liquidação do julgado.

11. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos RE
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

12. Pois bem. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido
recurso, decidindo, que: i) 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
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9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e ii) 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.

13. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

14. Desse modo, deve ser mantida afastada a incidência da TR dos cálculos ora
tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a
redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal,
com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

15. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266099v3 e do código CRC 0b5beca3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000988-40.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SONARIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO (OAB ES019934)

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

RELATÓRIO

01. SONARIA OLIVEIRA DA SILVA interpõe recurso de Embargos de
Declaração (Evento 40), contra acórdão (Evento 35), o qual negou provimento ao seu recurso,
mantendo a Sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão do auxílio-reclusão.
Argumenta que deve ser levado em conta a situação do segurado no momento da prisão e não
o seu histórico salarial. Defende que a negativa do benefício atenta contra a dignidade da
pessoa humana  e aos primados constitucionais da justiça e igualdade. 

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. O acórdão especificamente tratou de todas as
questões suscitadas pelo autor. O item “5” trata exatamente acerca de qual salário deve ser
considerado para fins de concessão do benefício. Como se vê essa Turma Recursal
considerou que o salário do mês do encarceramento foi recebido em valor menor do que o
teto trazido pela norma de regência tão-somente porque o mês não foi trabalhado
integralmente e a percepção da remuneração se deu de modo proporcional, considerando 24
dias. Ressalto que o salário a ser considerado deve representar a realidade da relação laboral,
ou seja, o valor o qual faria jus o segurado acaso não tivesse sido recolhido à prisão. 

04. Em verdade a parte autora apenas não concorda com os termos da
fundamentação exarada, reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é
desfavorável. Todavia, para o intuito de reforma do quanto decidido existe via recursal
adequada que não a ora escolhida.

05. Por fim ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC de 2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (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).
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06. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325778v3 e do código CRC cd134316.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0008204-78.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANA MARIA STACUL (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

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

RELATÓRIO

1. ANA MARIA STACUL interpôs recurso inominado em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz da Vara Federal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente
seu pedido ao reconhecer tempo de labor rural de 28/02/1970 a 31/12/1984, e, condenou o
INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 02/08/2017
(data do requerimento de revisão). Em suas razões recursais sustenta a autora ser reconhecida
na jurisprudência o enquadramento do labor rural desde os 12 anos de idade. Postulou seja
julgado procedente o pedido para reconhecer, inclusive, o período de 29/02/1968 (doze anos)
a 27/02/1970, como laborado em atividade rural e revisando o benefício previdenciário de
aposentadoria por tempo de contribuição da recorrente (NB 177.284.371-4), desde a data do
requerimento administrativo (02/08/2017), pagando as diferenças apuradas com juros e
correção monetária.

2. O INSS apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

3. O juiz sentenciante reconheceu como tempo labor rural pela autora em
regime de economia familiar o período de 28/02/1970 a 31/12/1984, ou seja, a partir dos 14
anos de idade da autora até os 28 anos de idade, porque a contar de jan/1985 a autora
iniciou o labor urbano (Ev.1-OUT6- fls.4/5). O juiz levou em conta a seguinte prova material:
Certidão de casamento constando a profissão de seu marido como lavrador, contraído em
18/03/1972 (fl.79) e admissão do pai da autora no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Colatina em 13/12/1971 (fl.16). Referida prova material foi corroborada pela prova
testemunhal.

4. Pois bem. Primeiramente destaco que a autora por ocasião de seu
requerimento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 2015, sequer
informou tempo de labor rural ao INSS (Ev.1-OUT6- fls.4/10. Como bem observado na
sentença, apenas em ago/2017 (Ev.1-OUT6- fls.25/26), quando do pedido de revisão da RMI
de seu benefício é que informou ao INSS o tempo de labor rural desde os 12 anos de idade.
Segundo, também como bem assentado na sentença, ainda que se reconheça a possibilidade
de trabalho rural desde os 12 anos de idade (Enunciado nº 5 da TNU), o mero fato de o
segurado residir/estudar em ambiente rural não gera automaticamente a presunção do trabalho
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rural. E terceiro e mais relevante, de toda a documentação apresentada pela autora, a prova
material mais contemporânea aos fatos é a inscrição do pai da autora no sindicato (ficha de
sindicato rural em nome do genitor), que remonta a 1971 (Ev.1-OUT4), ou seja, quando a
autora já contava com 15 anos de idade. Mais, aos 16 anos de idade a autora se casou, cuja
certidão de casamento celebrado em 18/03/1972, indica que o marido era lavrador(Ev.1-
OUT6- fl.30), deixando assim, o nucleo familiar de seus pais. Outrossim, de 28/02/1970 (dos
14 anos de idade) a 31/12/1984 (28anos), por mais de 14 anos, o juiz já reconheceu o labor
rural da autora.

5. Então, de fato, a prova material em nome dos pais da autora, que remonta a
dez/1971, não pode ser aplicada retroativamente para se fixar o labor da autora desde 1968
(aos doze anos de idade), pois se mostra precária. Destaco ainda que a prova testemunhal foi
extremamente genérica, pois conquanto tenha afirmado que os pais levavam os filhos pra lida
na roça, não especificaram qualquer data ou período. Portanto, a sentença deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

6. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora.
Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de
Processo Civil, cuja execução fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000293982v3 e do código CRC e7c73672.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 145



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 515/707

0003821-69.2018.4.02.5050 500000296353 .V4 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 0003821-69.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA REIS (AUTOR)
ADVOGADO: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK (OAB ES023507)

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

RELATÓRIO

01. MARIA DA PENHA REIS interpõe recurso inominado (evento59) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES (evento49),
que julgou parcialmente procedente o seu pedido de averbação de tempo rural, reconhecendo
o período de serviço rural – na qualidade de segurado especial, de 01/01/1979 a 28/11/1981.
Em suas razões, sustenta que os documentos dos autos e a prova testemunhal comprovam o
seu labor rural no período de 01/1979 a 11/1981 e de 12/1981 a 09/2006. Requer a reforma da
sentença para que estes períodos sejam averbados para fins de aposentadoria por tempo de
contribuição.

02. O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(evento62).

03.  É o relatório.

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

05. O tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de
contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

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:

(...)

§ 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.

06. Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91
pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo,
contudo, ser utilizado para cobrir a carência exigida para este tipo de aposentadoria. Ressalta-
se que, para concessão do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um mínimo
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de 180 contribuições mensais à previdência, chamado de carência, conforme estabelecido no
art. 25, inc. II, da Lei nº 8.213/91. Importante esclarecer que, para os segurados inscritos na
Previdência Social antes da edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência
descrito na tabela do art. 142.

07. No presente recurso, a controvérsia gira em torno do tempo de labor
rural prestado entre 12/1981 a 09/2006, posto que o período de 01/1979 a 11/1981 foi
reconhecido pelo juízo sentenciante.

08. Para comprovar suas alegações a recorrente juntou: i) certidão de casamento
dos pais da autora, contraído em 16/04/1951, na qual consta a profissão do pai como lavrador
e certidão de óbito do pai da autora, na qual consta a profissão como lavrador aposentado
(evento1, out4); ii) certidão de seu casamento com João Cândido Damacena, contraído em
28/11/1981, na qual consta a profissão do cônjuge como lavrador, com averbação de divórcio
em 19/03/2007 (evento1, out7 e 16); iii) certidão do cartório de imóveis, na qual consta que o
pai da autora foi proprietário de imóvel rural de 11/08/1972 a 16/10/1986 e 10/07/2000
(evento1, out8); iv) certidão do cartório de imóveis, na qual consta que o marido da autora foi
proprietário de imóvel rural de 04/10/1982 a 11/06/2013 (evento1, out9); v) declaração de
exercício de atividade rural emitida pelo sindicato pelo período de 1979 a 11/1981 e de
12/1981 a 09/2006 (evento1, out11); vi) declaração de terceiro (evento1, out13 e 15); vii)
CTPS (evento1, out17).

09. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido sob o seguinte
fundamento:

“(...)Em seu depoimento pessoal, a autora informou que é divorciada desde 2007, mas já
estava separada há 5 anos, embora convivesse com o ex-marido na mesma casa; começou a
trabalhar no meio rural em 1979, no Córrego do Cágado – Distrito de Aimorés/MG; seu pais,
Cizo e Maria José dos Reis, eram proprietários na região; casou em 1981 com João Cândido e
foi trabalhar na propriedade do sogro, na mesma região; não teve filhos com João Cândido;
permaneceu na propriedade do sogro até 2006; separou em 2002, mas permaneceu na mesma
casa, convivendo com o ex-marido; cultivava arroz, milho e aipim na propriedade do pai;
cultivava café na propriedade do sogro; não se recorda quantos pés de café, mas era 1,5
alqueire de café; o irmão do João, Iris Cândido, também trabalhava na mesma lavoura; veio
para o Espírito Santo em 2006; até 2006, nunca tinha trabalhado no meio urbano; vendia café
pilado.

A testemunha Edemar Quirino Martins, disse conhecer a autora desde a infância, de Córrego
de Cágado, Aimorés; os pais do depoente eram meeiros; os pais da autora eram proprietários,
em terra vizinha; autora trabalhava com os pais, e depois que casou foi trabalhar também na
propriedade do marido e sogro; autora ficou na região até 2005.

Testemunha Otacílio de Souza Braga: conhece a autora desde a infância, de Córrego do
Cágado, Aimorés; afirmou que os pais da autora eram proprietários na região; a autora
trabalhou na propriedade dos pais até 2002; autora casou na região e ajudava o marido na
propriedade dele; em 2002, o depoente se mudou para a área urbana.

É sabido que os documentos no nome de algum membro da família podem servir como início
de prova da atividade, sendo extensível à parte autora.
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No caso, a autora afirma que mesmo após separada do marido a partir de 2002, permaneceu
laborando em regime de economia familiar na propriedade do sogro, porém não há provas
materiais dessa sua situação, de que permaneceu após tal época trabalhando e morando no
meio rural.

Além do mais, em consulta ao CNIS do ex-marido, verifico constar registros de vínculos
empregatícios de natureza urbana a partir de janeiro de 1982 –certidão de fls. 137 e 138.
Logo, os documentos qualificando o ex-cônjuge como lavrador não servem como início de
prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural pleiteado,
necessitando de provas em nome próprio (autora) demonstrando a condição de trabalhadora
rural após o casamento, o que não foi apresentado.

Assim, em vista dos documentos carreados aos autos e depoimentos colhidos em audiência,
reconheço o tempo de serviço rural da parte autora de janeiro de 1979 até a data de seu
casamento, realizado em 28.11.1981.

No ponto, cabe fazer as seguintes ressalvas:

(i) Em relação à atividade rural, a Lei n. 8.213/91 resguarda, em seu art. 55, § 2.º, o direito ao
seu cômputo, anterior à data de início de sua vigência, para fins de aposentadoria por tempo
de serviço ou contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência.

(ii) O tempo de serviço rural, sem recolhimentos contributivos na qualidade de facultativo, não
pode servir como tempo de contribuição e carência para fins de concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição após novembro de 1991. A Lei de Benefícios garante aos segurados
especiais, independentemente de contribuição, o cômputo do tempo de serviço posterior a 31-
10-1991, apenas para os benefícios dispostos no art. 39, inciso I e parágrafo único, da Lei n.
8.213/91, ou seja, aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílioreclusão
ou pensão. Para a concessão dos demais benefícios, inclusive aposentadoria por tempo de
serviço ou contribuição, mediante o cômputo do tempo de serviço rural posterior a
31.10.1991, é necessário que haja aporte contributivo na qualidade de segurado facultativo, a
teor dos artigos. 39, II, da LBPS, e 25, § 1.º, da Lei n. 8.212/91.

(iii)Para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural a ser
considerado como carência deve-se referir ao período imediatamente anterior ao implemento
da idade mínima ou requerimento administrativo; logo, esse período de atividade rural aqui
reconhecido não serve para obtenção de aposentadoria nessa modalidade.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar o INSS a averbar, em favor da parte autora, o tempo de serviço rural – na qualidade
de segurado especial, de 1.1.1979 a 28.11.1981.”

10. Observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Com efeito, não obstante os documentos apresentados satisfaçam a exigência legal
de início de prova material (art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91), a comprovação da condição de
proprietária rural não pressupõe que a autora tenha exercido o labor na condição de segurada
especial. No presente caso, a autora apresentou os documentos de propriedade em nome do
marido no período de 04/10/1982 a 11/06/2013 (evento1, out9), mas não restou comprovado
que ela tenha efetivamente trabalhado nessas terras. Em consulta ao sistema CNIS, verifico
que o marido da autora possui diversos vínculos urbanos entre 27/01/1982 e 23/10/2013,
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assim os documentos o qualificando como lavrador não servem como início de prova
material para fins de reconhecimento de tempo de labor rural, necessitando a autora de
provas em nome próprio.

11. Destaco que os documentos juntados pela autora em seu nome não fazem
prova do labor na condição de segurada especial. A declaração de exercício de atividade rural
emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais pelo período de 1979 a 11/1981 e de 12/1981
a 09/2006 (evento1, out11) somente poderia ser aceita como início de prova material apta a
demonstrar o exercício de atividade rural se estivesse homologada pelo INSS, o que não é o
caso dos autos, conforme já pacificado pela Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF n.º
200772550090965 e n.º 200850520005072).

12. Do mesmo modo, também não são aceitas como prova as declarações
firmadas por terceiros acerca do trabalho da autora (evento1, out13 e 15), pois, além de
extemporâneas, posto datadas de 2017, “... é documento que não pode ser considerado como
prova material, pois resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas
testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU 16/9/2002).

13. Por fim, não obstante o fato de os depoimentos testemunhais indicarem o
labor rural da recorrente, a comprovação da atividade rural não pode estar pautada apenas em
prova testemunhal, nos termos da Súmula 149, STJ (“A prova exclusivamente testemunhal
não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário”).

14. Dessa forma, entendo que não restou comprovado o labor rural da
autora na condição de segurada especial após o casamento em 11/1981, não havendo
assim nenhum período a ser averbado para fins previdenciários.

15. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

16. Ante o exposto, conheço o recurso da parte autora e voto por negar
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa em razão da
gratuidade da justiça (evento11). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000296353v4 e do código CRC 298365a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0036700-54.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE LUIZ BASTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

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

RELATÓRIO

1. JOSE LUIZ BASTOS interpôs recurso inominado contra sentença proferida
pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, que julgou parcialmente
procedentes seu pedidos, ao condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição integral (no momento que completar 35 anos –
computando tempo de labor antes do ajuizamento da ação), e, mediante averbação como
especiais os períodos de 06/01/1984 a 23/07/1984, 01/11/2010 a 31/10/2013 e 01/11/2013 a
31/05/2016. Postula sejam enquadrados como especiais, além daqueles já reconhecidos na
sentença, os períodos de 08/06/2009 a 31/10/2010 e de 01/06/2016 a 16/02/2017, por
exposição a óleos minerais, bem como, computar o período integral do SERVIÇO MILITAR
OBRIGATÓRIO de 01 de fevereiro de 1982, sendo licenciado em 04 de julho de 1982.

2. O INSS apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso inominado
e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

4. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO de 01/02/1982 a 04/07/1982. A
sentença, com base em documento apresentado pelo próprio autor, reconheceu o direito à
averbação de apenas 01 mês e 03 dias de serviço militar efetivo. O Certificado de Reservista
de 2ª Categoria (Ev. 1- OUT3), atesta que houve a incorporação do autor em 01/02/1982 e
licenciamento em 04/07/1982. Porém, atestou apenas 01 mês e 03 dias de tempo de serviço,
em vez dos 05 meses e 03 dias postulados pelo autor. A razão de o Certificado não atestar
todo o tempo reclamado pelo autor foge à competência desta justiça federal. Se há erro ou
incorreções no documento, deverá o autor buscar diretamente a correção ou retificação junto
ao Ministério do Exército. Logo, mantenho a sentença no que tange à averbação do período
indicado no documento, tal como registrado pelo órgão emissor. Nada a prover.

5. PERÍODOS DE 08/06/2009 A 31/10/2010 E DE 01/06/2016 A 16/02/2017,
POR EXPOSIÇÃO A ÓLEOS MINERAIS:

-08/06/2009 a 31/10/2010: O PPP (Evento 1 – OUT6- fls. 28/29), registra que o autor laborou
na empresa METALOSA INDUSTRIA METALURGICA S/A, setor “compostos de
borracha”, no cargo de “Auxiliar de produção A”, e ficou exposto a óleos minerais
(avaliação qualitativa NR-15, anexo13), com EPI eficaz;
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- 01/06/2016 a 16/02/2017 (DER): O mesmo PPP (Evento 1 – OUT6- fls. 28/29), registra que
o autor laborou na empresa METALOSA INDUSTRIA METALURGICA S/A, setor “carro”,
no cargo de “Operador Equipamento Secagem pintura”, e ficou exposto a ruído de 82,8 dbA,
óleos minerais (avaliação qualitativa NR-15, anexo13) e tolueno 6,46 mg/m3 (NIOSH 7300-
Absorção Atômica), todos com EPI eficaz.

6. Em relação à exposição do trabalhador a hidrocarbonetos, o Decreto nº
3.048/99 prevê que “A exposição mediante utilização de óleo mineral e parafinas está
prevista para fins de aposentadoria especial no código 1.0.7 - CARVÃO MINERAL E SEUS
DERIVADOS”. Aliado a isso, o anexo nº 13, da NR-15, veiculada na Portaria MTb no
3.214/78, reconhece que os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (óleos minerais)
são agentes nocivos cancerígenos, e por isso qualitativos, em que não se exige limite de
tolerância para exposição. Mesmo com o advento da Medida Provisória nº 1.729, publicada
em 03/12/1998 e convertida na Lei nº 9.732/98, a redação do § 1º do art. 58 da Lei nº
8.213/1991, que passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista", ou seja,
exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora nº 15,
publicada pela Portaria MTb n.º 3.214/78, para as atividades e operações envolvendo
hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, o manuseio de tais substâncias caracteriza a
insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13 – Agentes Químicos. 1.
Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres
em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho – hidrocarbonetos e outros
compostos de carbono). Não bastasse, a LINACH – LISTA NACIONAL DE AGENTES
CANECERÍGENOS PARA HUMANOS, alista no Grupo 1- Agentes confirmados como
cancerígenos para humanos, os “Óleos minerais (não tratados ou pouco tratados)”.

7. Logo, o tempo em que o trabalhador fica exposto aos hidrocarbonetos
aromáticos (óleos minerais), ainda que de forma intermitente, mas, habitual, principalmente
quando inerente à atividade exercida, deve ser computado como especial, independentemente,
inclusive, de sua concentração. A corroborar, veja-se o entendimento da TNU, quanto à
exposição a óleos e graxas (hidrocarbonetos):

EMENTA 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 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. (PEDILEF
200971950018280, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, TNU, DOU 25/05/2012.)

8. Outrossim, até mesmo a eficácia do EPI ou EPC para hidrocarbonetos, é
extremamente limitada e restrita. Pode-se dizer que os equipamentos de proteção até podem
amenizar os efeitos mais drásticos da exposição aos agentes tóxicos, mas não neutralizá-los.
Atente-se para o fato de que a proteção individual limita-se ao contorno físico do trabalhador
e, muitas vezes, pode ser restrita a apenas um dos sentidos humanos afetados. A exposição ao
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agente nocivo usualmente se refere à condição do ambiente de trabalho, permanecendo assim,
o risco à saúde do trabalhador, mesmo considerando o uso adequado do EPI e do EPC. Dadas
as peculiaridades do caso concreto, e ao agente em questão (hidrocarbonetos) torna-se
insustentável a tese de que o EPI fornecido ao trabalhador tenha sido realmente capaz de
neutralizar a nocividade a qual esteve exposto, em especial quanto a inalação de gases tóxicos
durante toda a jornada de trabalho em empresa de metalurgia (TRF5 - APELREEX
00059343320114058000 APELREEX - Relator(a) Desembargador Federal Manoel Erhardt
Fonte DJE - Data::05/03/2015; TRF3 - Processo APELREEX 00112786020024036126 -
Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS Fonte e-DJF3 Judicial
1 DATA:20/02/2015).

9. Portanto, além de manter o enquadramento como especial dos períodos
reconhecidos na sentença (06/01/1984 a 23/07/1984, 01/11/2010 a 31/10/2013 e 01/11/2013 a
31/05/2016), também reconheço o direito ao enquadramento como especiais dos períodos
de 08/06/2009 a 31/10/2010 e de 01/06/2016 a 16/02/2017, por exposição a óleos minerais.

10. Até a DER (16/02/2017), o INSS apurou 32 anos 02 meses e 09 dias
(Evento1-OUT6-fl.65). Com a conversão dos períodos de labor reconhecidos como especiais,
o autor faz jus ao acréscimo de 03 anos 03 meses e 16 dias, além do tempo de serviço de
militar de 01 mês e 03 dias. Ou seja, na DER computa 35 anos 06 meses e 28 dias.
Portanto, faz jus a uma aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais.
Veja-se:

Período:                                                          Acréscimo:
06/01/1984 a 23/07/1984            especial (40%)          0 a 2 m 19 d (sentença)
08/06/2009 a 31/10/2010            especial (40%)          0 a 6 m 21 d (voto)
01/11/2010 a 31/10/2013            especial (40%)          1 a 2 m 12 d (sentença)
01/11/2013 a 31/05/2016            especial (40%)          1 a 0 m 12 d(sentença)
01/06/2016 a 16/02/2017            especial (40%)          0 a 3 m 12 d (voto)
                                                                          03 anos 03 meses 16 dias +01 m 03 d (serviço militar)
                                                                          35 anos 06 meses 28 dias (DER- 16/02/2017)

11. Por todo o exposto, Voto por dar parcial provimento ao recurso do autor,
a fim de condenar o INSS a averbar como especiais, além dos períodos reconhecidos em
sentença, os períodos de 08/06/2009 a 31/10/2010 e de 01/06/2016 a 16/02/2017 (óleos
minerais), e, a conceder ao autor Aposentadoria Por tempo de Contribuição na DER
(16/02/2017- NB 179.2015.382-9), tudo com juros e correção monetária segundo o Manual
de Cálculos da Justiça Federal. Sentença parcialmente reformada. Sem condenação do autor
em custas ou em honorários advocatícios (Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES).
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000326225v3 e do código CRC 04ff478e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0007172-38.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JAIR BONINE (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. JAIR BONINE interpôs recurso inominado em face da sentença proferida
pelo MM. Juiz da Vara Federal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes seus
pedidos, ao determinar ao INSS a averbação como especial dos períodos de 09/02/1993 a
28/02/1993; de 01/03/1993 a 30/06/1994; de 01/07/1994 a 30/09/1995; de 01/10/1995 a
05/03/1997; de 19/11/2003 a 31/12/2007; de 01/01/2008 a 05/04/2011 (ruído acima das
médias), convertendo-os em tempo comum (1,40), para fins de concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição integral, na DER (06/02/2017). Aduz o recorrente que é devido,
ainda, o reconhecimento da atividade rural de 16/01/1975 a 15/01/1977 (a contar dos 12 anos
de idade), bem como o enquadramento como especiais dos períodos de 07/05/2015 a
30/09/2015 e 01/10/2015 a 04/01/2016, por exposição a frio, decorrente da atividade de
açougueiro com acesso a câmaras frigoríficas. O INSS apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença (Evento 45).

02. O INSS também interpôs recurso inominado (Evento 39). Em suas razões
recursais sustenta que após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o
NEN contraria a legislação previdenciária, e os documentos apresentados não observaram a
metodologia de apuração do ruído (NEN), com base na NHO-01, da Fundacentro. Pugna
sejam julgados improcedentes os pedidos de enquadramento da atividade especial após
19/11/2003, por não atender às exigências da legislação para comprovação da exposição ao
ruído. O autor apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença (Evento46).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo à
análise dos respectivos méritos.

VOTO

03. RECURSO DO AUTOR. ATIVIDADE RURAL DE 16/01/1975 A
15/01/1977 (DOS 12 ANOS AOS 14 ANOS DE IDADE). O juiz sentenciante só reconheceu
o tempo de labor em atividade rural pelo autor a contar dos 14 anos de idade (16/01/1977 a
24/07/1991), pois considera que aos doze anos de idade, o trabalho infantil envolve apenas
um mero auxílio familiar na lavoura, e que a prova deve ser robusta no período.

04. Em que pese essa Relatora, pessoalmente, compartilhar com tal
entendimento, o Enunciado nº 5 da TNU, preleciona: “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 contexto, destaco que a
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própria sentença reconheceu que foram apresentados documentos com força de início de
prova material do labor rural pelo autor, como a certidão de casamento dos genitores (Ev.1-
OUT5- fl.14), na qual consta que o pai exercia a profissão de lavrador; sentença proferida na
Ação nº 0003591- 83.2016.4.02.5054, que reconheceu ter o irmão do autor laborado no meio
rural em regime de economia familiar entre 1973 e 1991 (Ev.1-OUT7- fls.7/11). Além disso,
as três testemunhas ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar que, enquanto esteve
morando com os pais, o autor trabalhou no meio rural em regime de economia familiar
(Evento31- fl. 11).

05. Em consonância, e considerando o Enunciado nº 14 da TNU, que reza “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”, e, que não é necessário
que todos os documentos apresentados para fins de preenchimento do requisito de início de
prova material tenham sido expedidos em nome do autor, à medida que a atividade rural pode
ser exercida em regime de economia familiar, valendo como prova documentos em nome dos
membros do grupo familiar aos filhos solteiros (TNU, PU 2006.70.51.000430-5, Rel. Juiz
Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 25.03.2010), para demonstrar residência na zona
rural e a ajudava aos pais na lida da roça, desde a tenra idade, reconheço o labor rural do
autor de 16/01/1975 a 15/01/1977, inclusive. Neste sentido:

“(...)5. A jurisprudência do STJ, assim como dessa Turma Nacional de Uniformização,
considera a prova em nome de terceiro qualificado como lavrador, documento apto à
formação do início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural
(PEDILEF 200682015052084; PEDILEF 200670510004305). 6. Ademais, a própria
definição de regime de economia familiar - art. 11 §1º, da Lei nº 8.213/91 - permite a extensão
e aproveitamento das provas em nome de terceiros (genitores e cônjuges) em favor dos
demais membros do grupo familiar. 7. Jurisprudência desse Colegiado ratifica a
desnecessidade da existência de prova documental para a totalidade do período pretendido,
sob pena de atribuir sentido diverso daquele preconizado pelo legislador ordinário ao § 3º do
art. 55 da Lei de Benefícios. Aplicação por analogia da Súmula TNU nº 14: 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. 8. Incidente conhecido e
parcialmente provido, considerando a possibilidade da extensão probatória dos documentos
em nome de terceiros e a não necessidade de apresentação de início de prova material de
todo período pretendido, anulando o acórdão recorrido e devolvendo os autos à Turma
Recursal de Origem para que profira nova decisão, levando-se em conta a diretriz ora fixada
neste voto-ementa." (...)(Pedido 00043098520134036306 Relator(a) MINISTRO RAUL
ARAÚJO Órgão julgador TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Decisão Data da
Decisão 02/02/2018)” Grifei

06. Portanto, a prova documental ora apresentada foi corroborada pela prova
testemunhal, cujos testemunhos confirmaram o labor rural pelo autor no período informado, o
que atende ao disposto no art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91. O período questionado pelo autor
em recurso, 16/01/1975 a 15/01/1977, deverá ser averbado como tempo de segurado especial.

07. ENQUADRAMENTO COMO ESPECIAIS DOS PERÍODOS DE
07/05/2015 A 30/09/2015 E 01/10/2015 A 04/01/2016, POR EXPOSIÇÃO A FRIO. O
autor em seu recurso inominado pede ainda o reconhecimento como especiais dos seguintes
períodos:
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-07/05/2015 a 30/09/2015 e 01/10/2015 a 04/01/2016: Apresentou PPP (Evento 1- OUT7- fls.
17/18), emitido em 01/12/2016, pela empresa DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA,
que registra a função de “ajudante de açougue” e de “auxiliar de Câmara fria”, em que no
cumprimento de suas atividades ficava exposto a frio de 5ºC (primeiro período) e de 1º C
(segundo período), porém, ambas as atividades com EPI eficaz.

08. A partir de 06/03/1997 entrou em vigor o Decreto nº 2.172/97,
posteriormente substituído pelo Decreto nº 3.048/99. Nenhum desses decretos catalogou o
“frio” na lista de agentes nocivos. Entretanto, a jurisprudência dominante entende que
continua sendo possível reconhecer o frio como agente nocivo após 06/03/1997, desde que
laudo pericial confirme que no caso concreto o frio configurava fator de insalubridade. O
silêncio dos regulamentos previdenciários não impede o reconhecimento de outros agentes
nocivos, uma vez que a lista constante do regulamento previdenciário é apenas
exemplificativa. Porém, na hipótese, o PPP atestou a eficácia do uso de EPI.

09. Recentes julgados da TNU vêm mostrando que é possível considerar
comprovada a real efetividade do EPI, quando no PPP (ou no laudo técnico) o perito (médico
ou engenheiro do trabalho) afirma que o equipamento é capaz de neutralizar a nocividade do
agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o profissional possui idoneidade
suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos no ambiente de trabalho do
segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve (inclusive ambientais), podendo, até
mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar nocividade em períodos anteriores, também
deve ser avalizada a informação que confirma (ou não) se houve a neutralização dos efeitos
dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz, de modo a afastar a prejudicialidade à
saúde. Confira-se julgados da TNU que sequer tem conhecido dos Incidentes de
Uniformização quando os julgados estão baseados na tese fixada pelo STF, no tema 555:

(TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator: CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA
DE RESENDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/02/2018)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. QUESTÃO DE ORDEM 18. EPI
EFICAZ. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF, adotada pela turma nacional. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada
tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles
(questão de ordem 18). 2. No mais, o incidente de uniformização nacional contraria tese
fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 555, cujo leading case foi o RE
664.335) e adotada pela Turma Nacional. 3. Incidente não conhecido.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ. INFORMAÇÃO CONTIDA EM PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA
TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, em face
de acórdão prolatado pela Turma Recursal, que acerca do agente eletricidade, além de não
considerá-lo especial após o decreto 2.172, acresceu que teria havido a utilização de epi
eficaz atestada no ppp. O STF, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a
qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for
realmente CAPAZ DE NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO
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PARA A ATIVIDADE SER CONSIDERADA ESPECIAL. OCORRE QUE como o objeto do
incidente de uniformização envolve reexame de matéria fática, O INCIDENTE NÃO DE VER
CONHECIDO.

(TNU - Pedido: 50089460820124047112, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de
Julgamento: 22/11/2017, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação:
18/12/2017)

10. Assim, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser considerado em sua
totalidade, de forma que, em regra, deve ser considerada a informação acerca da existência de
EPI eficaz, a qual, só poderá ser afastada caso restase comprovada a existência de informação
falsa inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos autos de que o EPI,
embora utilizado, não seja de fato eficaz, situações não comprovadas nos autos. Ainda, a
eficácia do EPI, embora atestada, excepcionalmente, poderá ser afastada em razão do risco da
atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou, do potencial de contaminação (agentes
biológicos- vírus e bactérias), o que não é a hipótese dos autos. Portanto, nada a prover
quanto aos períodos especiais, por exposição a frio.

11. RECURSO DO INSS. NÃO OBSERVANCIA DA METODOLOGIA DE
APURAÇÃO DO RUÍDO (NEN), COM BASE NA NHO-01, DA FUNDACENTRO A
PARTIR DE NOV/2003: PERÍODOS DE 19/11/2003 a 31/12/2007; de 01/01/2008 a
05/04/2011.

- 19/11/2003 a 31/12/2007: O PPP emitido pela empresa METALOSA INDUSTRIA
METALURGICA S/A (Evento1-OUT7- fls. 12/13), registra que o autor no cargo de
“montador de carrinho”, ficou exposto a ruído em intensidade de 83,62 dB(A)-dosimetria
NR-15 (inferior à permitida entre 19/11/2003 a 31/12/2007);.

- 01/01/2008 a 05/04/2011: O mesmo PPP emitido pela empresa METALOSA INDUSTRIA
METALURGICA S/A (Evento1-OUT7- fls. 12/13), registra que o autor no cargo de “operador
de produção”, ficou exposto a ruído em intensidade de 93,10 dbA- dosimetria NR-15
(superior à permitida entre 01/01/208 a 05/04/2011).

12. De plano descarto o enquadramento como especial do período de
19/11/2003 a 31/12/2007, porque o ruído estava abaixo da média permitida à época que
era de 85 db(A). Portanto, não há no período insalubridade ou nocividade da atividade a
autorizar o enquadramento como especial.

13. Quanto ao período de 01/01/2008 a 05/04/2011, cumpre tecer algumas
considerações. Para períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a medição do ruído por meio
de decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15 consistia em ajustar o
decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento, e, caso houvesse
exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma metodologia
antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso do
dosímetro.

14. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), só não
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sendo mais admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº
3.048/99).

15. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

16. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme
normas da NR-15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), inclusive por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-
01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

17. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o
enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”

18. Portanto, a medição de pressão sonora feita mediante dosimetria pela NR-
15, a contar de nov/2003, atende às exigências legais e normativas do INSS, além de estar em
consonância com a jurisprudência da TNU. Logo, mantenho o enquadramento como
especial do período de 01/01/2008 a 05/04/2011.
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19. Na sentença, apurou-se que somando os períodos reconhecidos e
convertidos, com o período já reconhecido pelo INSS, tem-se que o demandante na data do
requerimento administrativo contava com 41 anos e 29 dias. Porém, desse total deve ser
excluído o tempo ficto de 01 a 07 m e 22 d (conversão de 19/11/2003 a 31/12/2007 por 1,40)
e, somado o período rural de 16/01/1975 a 15/01/1977 (02 anos). Ou seja, na DER, o autor
contava com 41 anos 05 meses e 07 dias, o que é suficiente par manter a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição na DER (06/02/2017).

20. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO DO AUTOR, a fim de reconhecer como tempo de labor rural o
período de 16/01/1975 a 15/01/1977 (12 aos 14 anos de idade), inclusive para fins de
carência. Mantida a sentença quanto ao reconhecimento do labor rural entre 16/01/1977 a
24/07/1991, bem como quanto ao reconhecimento como especiais dos períodos de
09/02/1993 a 28/02/1993; de 01/03/1993 a 30/06/1994; de 01/07/1994 a 30/09/1995; de
01/10/1995 a 05/03/1997 e de 01/01/2008 a 05/04/2011, e consequente condenação em
conceder aposentadoria por tempo de contribuição na DER. Sem condenação do autor em
custas e em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais.
CONHEÇO TAMBÉM DO RECURSO INOMINADO DO INSS E VOTO POR DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da contagem como especial o período de
19/11/2003 a 31/12/2007 (menos 01 a 07 m e 22 dias de tempo ficto). Sem condenação do
INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96) ou em honorários advocatícios, ex vi do
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000286923v4 e do código CRC fc948716.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5004772-91.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. INSS interpõe recurso inominado (Evento18), contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral, ao condenar o INSS a averbar o tempo de labor especial de 1º/1/2004 a 31/12/2005
(ruído), convertendo-o em comum e, a revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por
tempo de contribuição NB 42/186.849.786-8 com efeitos retroativos a 16/5/2018 (DIB),
considerando na apuração do fator previdenciário que o tempo de contribuição equivale a 37
anos, 9 meses e 14 dias. O recorrente alega, de forma genérica, que a sentença deverá ser
reformada, porquanto não observou a legislação aplicável ao caso concreto, especialmente, no
que diz à necessidade de se apresentar laudo técnico pericial para a efetiva comprovação da
exposição a agentes nocivos. Alega que a parte requerente não logrou 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, conforme pleiteado na inicial. Requer a reforma da
sentença recorrida, sendo dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja feita a
devida justiça. Contrarrazões do autor (Evento 26), pela manutenção da sentença.

2. ANTONIO ELCI FERREIRA também interpôs recurso inominado (Evento
21), em que postula sejam, inclusive, reconhecidos como especiais os períodos de 01-01-2006
a 08-01-2008 e 08-03-2012 a 17-08-2012 (agentes insalubres), ambos laborados na empresa
Magnesita Refratários S.A., para fins de revisão do valor da sua RMI. Contrarrazões do INSS
(Evento 31), pela manutenção da sentença.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo
ao exame dos respectivos méritos.

VOTO

4. DO RECURSO DO AUTOR. PERÍODOS DE 01/01/2006 a 08/01/2008 e
08/03/2012 a 17/08/2012:

-01/01/2006 a 08/01/2008: O PPP emitido pela empresa Magnesita Refratarios S/A, registra
que no período, o autor exerceu os cargos de “MECANICOMANUT” e “MECANICO”, e
esteve exposto a “Óleo mineral (manipulação)-NR15, anexo1, hidrocarbonetos Aromáticos,
Sílica (quartzo), benzeno, xileno, tolueno”, e, uso de EPI e EPC eficaz (Evento1-
PROCADM13- fls. 23/26);
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-08/03/2012 a 17/08/2012: O PPP emitido pela mesma empresa Magnesita Refratarios S/A,
registra que no período, o autor exerceu o cargo de
“MECANICOMANUTESPECIALIZADO”, e esteve exposto a “Sílica (quartzo),
hidrocarbonetos – manipulação de óleos minerais e destilação da hulha”, e, uso de EPI e
EPC eficaz (Evento1- PROCADM13- fls. 27/28).

5. A exposição do trabalhador à poeira de sílica, por si só, já autoriza o
enquadramento como especial, ex vi do código 1.2.12, anexo I, do Decreto 83.080/79. Nem
mesmo o uso de EPI eficaz, afasta a insalubridade da atividade, inclusive porque se trata de
agente comprovadamente cancerígeno (conforme LINACH Grupo 1) – poeira de sílica
livre cristalizada, cuja exposição do segurado implica inequívoco risco à saúde. Ressalvo
que em relação aos agentes cancerígenos, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), em 17/08/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho
dos 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 nº 3.048/99, 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: 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. Não bastasse, os hidrocarbonetos aromáticos (óleos, graxas, óleo diesel,
solventes, destilação da hulha dentre outros) também se enquadram como agentes nocivos
no item 1.2.11 do Decreto nº 53.831/64, e continuam sendo considerados agentes causadores
de insalubridade pelo Decreto nº 3.048/99 (“A exposição mediante utilização de óleo mineral
e parafinas está prevista para fins de aposentadoria especial no código 1.0.7 - CARVÃO
MINERAL E SEUS DERIVADOS”). Aliado a isso, o anexo nº 13 da NR-15, veiculada na
Portaria MTb no 3.214/78, reconhece que os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono
(óleos minerais) são agentes nocivos cancerígenos, e por isso qualitativos, em que não se
exige limite de tolerância para exposição. Mesmo com o advento da Medida Provisória nº
1.729, publicada em 03/12/1998 e convertida na Lei nº 9.732/98, a redação do § 1º do art. 58
da Lei nº 8.213/1991, que passou a incluir a expressão "nos termos da legislação
trabalhista", ou seja, exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma
Regulamentadora nº 15, publicada pela Portaria MTb n.º 3.214/78, para as atividades e
operações envolvendo hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, o manuseio de tais
substâncias caracteriza a insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13 –
Agentes Químicos. 1. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos,
consideradas, insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho –
hidrocarbonetos e outros compostos de carbono).

7. Portanto, reconheço como especiais os períodos de 01/01/2006 a
08/01/2008 e 08/03/2012 a 17/08/2012, por exposição a agentes insalubres e nocivos (sílica e
hidrocarbonetos aromáticos).

8. RECURSO DO INSS. Basicamente, e de forma genérica, o INSS só
impugna a não apresentação do laudo técnico pericial que embasou o PPP (Evento 1-
PROCADM13, fls. 23-26). Ora, verifico que a parte requerente logrou êxito em comprovar a
efetiva exposição a ruído de 86,8 dba, apurado via dosimetria (item 15.5 - PPP), conforme
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atestado em referido PPP emitido pela empresa MAGNESITA REFRATOARIO S/A,
portanto, em níveis superiores aos que dispõe a legislação previdenciária para o período em
questão (1º/1/2004 a 31/12/2005), de modo permanente, não intermitente ou ocasional, no
cargo de MECANICOMANUT. Ressalvo que há no PPP (Evento 1-PROCADM13, fls. 23-
26), expressa referência de que o mesmo "corrige, atualiza e substitui LTCAT's e DIRBEn's
emitidos anteriormente".

9. Outrossim, a apresentação de laudo técnico que contenha todas as medições
do agente físico ruído acima das médias durante a jornada de trabalho é irrelevante para o
enquadramento do período como especial, quando já apresentado PPP formalmente válido
para tanto. O art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91, prescreve: “a comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, 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 nos termos da legislação
trabalhista”.  A INSS/PRES nº 77, de 21/01/2015, em especial o § 4º (O PPP dispensa a
apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de
trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico
habilitado, amparado em laudo técnico pericial). Ainda no que toca à necessidade ou não de
apresentação conjunta do PPP e do LTCAT, para fins de comprovação da atividade especial, o
STJ já se manifestou no sentido de que, apresentado o PPP, mostra-se desnecessária a também
juntada de laudos técnicos 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 -
Pet 10262 – 2013/04048114-0 de 16.2.2017. Logo, apresentado o PPP, documento ora
emitido com base no próprio laudo técnico, e no caso, observadas as formalidades legais,
dispensa-se a apresentação do laudo técnico.

10. Quanto à exposição habitual e permanente depois de 1995, pode-se afirmar
que mesmo se durante determinados momentos não houver barulho no ambiente de trabalho
acima do limite de tolerância, nem por isso a atividade deixa de ser prestada em condições
especiais, desde que o nível equivalente de pressão sonora (Leq) se iguale ou supere o limite
de tolerância. Na prática, não existem tarefas nas quais o trabalhador fique exposto a um
único nível de ruído durante toda a jornada, ocorrendo exposições por tempos variados a
níveis de ruído variados. O chamado nível equivalente (Leq) representa um ruído equivalente
à exposição do empregado numa jornada de oito horas. É como se o empregado estivesse
exposto a este nível ruído por toda a jornada. O nível equivalente de ruído funciona como um
valor médio representativo da exposição ocupacional, tendo em conta os diversos níveis
instantâneos de pressão sonora ocorridos ao longo do período de medição. É esse nível
equivalente de ruído que, na forma da legislação previdenciária, deve ser superior a 80, 85 ou
90 dB(A) para efeito de caracterizar o tempo de atividade especial por exposição a agente
agressivo à saúde. Portanto, nada a prover em relação ao recurso do INSS.

11. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso do autor, a
fim de condenar o INSS a averbar como especiais, além do período reconhecido em sentença
(1º/1/2004 a 31/12/2005 - ruído), os períodos de 01/01/2006 a 08/01/2008 e 08/03/2012 a
17/08/2012 (sílica e hidrocarbonetos), com posterior conversão em tempo comum, para fins
de revisão da RMI do benefício de aposentadoria do autor (NB 42/186.849.786-8). No mais,
mantida a sentença. Sem condenação do autor em custas ou em honorários advocatícios (art.
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55 da Lei nº 9.099/95). Conheço também do recurso do INSS e nego-lhe provimento. Sem
condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios
devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das diferenças devidas sobre as
parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000303117v5 e do código CRC d0bf1e89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0104831-89.2014.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ELIAS LYRIO (AUTOR)
ADVOGADO: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOÍBA (OAB ES013596)

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

RELATÓRIO

1. ELIAS LYRIO interpôs recurso inominado contra sentença proferida pelo
MM. Juiz do Juizado Especial Federal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes
seus pedidos ao condenar o INSS a averbar, como tempo de trabalho COMUM, os períodos
de 01/05/1986 a 20/05/1986 e 01/05/1995 a 31/12/1995, e REJEITOU O REQUERIMENTO
de condenação da autarquia ré na obrigação de implantar aposentadoria por tempo de
contribuição, por não ter sido cumprido, até a DER, o tempo de contribuição comum mínimo.
Aduz que faz jus ao enquadramento como especiais dos períodos de 31/01/1978 a
04/12/1978, 14/01/1980 a 30/12/1983, 01/05/1984 a 21/05/1985, 01/02/1986 a 02/03/1986,
01/05/1986 a 20/05/1986, 01/08/1986 a 17/12/1991 e 27/01/1992 a 15/12/1994, por categoria
profissional de motorista de caminhão e carreta, sobretudo com base na CTPS e na prova
testemunhal. Postulou sejam os períodos acima computados como tempo especial, e
posteriormente convertidos em tempo comum, para fins de percepção do benefício
Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde o requerimento administrativo -18/04/2013
(Evento 63).

2. O INSS apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

4. A atividade especial pode dar-se até 28 de abril de 1995 pela realização de
atividade profissional legalmente considerada prejudicial à saúde ou à integridade física do
trabalhador. Entre 29 de abril de 1995 a 05 de março de 1997, vigente a Lei nº 9.032, é
necessária a demonstração de exposição a agente nocivo por qualquer meio de prova. A partir
de 06 de março de 1997, com a entrada em vigor do Decreto nº 2.172/97, exige-se prova
pericial da insalubridade pelo rol legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial
condição de penosidade ou periculosidade.

5. A atividade de motorista deve ser considerada especial, pelo mero
enquadramento profissional, até 28/04/1995. Esta atividade encontra-se prevista no Quadro
Anexo ao Decreto nº 53.831/64, no item 2.4.4, que descreve as atividades de “motoristas e
cobradores de ônibus” e “motoristas e ajudantes de caminhão” como penosas. Logo, para o
enquadramento por categoria, deve ser provado pelo menos o tipo de veículo conduzido.
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6. Na hipótese em tela, o juiz extinguiu, sem resolver o mérito, os pedidos do
autor de enquadrar como especiais os períodos de 31/01/1978 a 04/12/1978, 14/01/1980 a
30/12/1983, 01/05/1984 a 21/05/1985, 01/02/1986 a 02/03/1986, 01/05/1986 a 20/05/1986,
01/08/1986 a 17/12/1991 e 27/01/1992 a 15/12/1994, porquanto o autor não apresentou
prova do tipo de veículos conduzidos (ônibus e/ou caminhão). O autor apresentou cópia de
sua CTPS, e diligenciou prova testemunhal. Veja-se:

-31/01/1978 a 04/12/1978: CTPS (EVENTO45-OUT36-FL. 3) –motorista na EMPRESA SIT
ENGENHARIA S/A;

-14/01/1980 a 30/12/1983, CTPS (EVENTO45-OUT36-FL. 3) –motorista de ANTONIO
MANOEL DE JESUS;

-01/05/1984 a 21/05/1985: CTPS (EVENTO45-OUT37-FL. 1) –motorista de ANTONIO
MANOEL DE JESUS;

-01/02/1986 a 02/03/1986, CTPS (EVENTO45-OUT37-FL. 1) motorista na EMPRESA
JACUNDA AGRO PASTORIL LTDA;

-01/05/1986 a 20/05/1986: CTPS (EVENTO45-OUT37-FL. 1) –motorista de ANTONIO
MANOEL DE JESUS;

-01/08/1986 a 17/12/1991: CTPS (EVENTO45-OUT37-FL. 2) –motorista na empresa
LINLAGRIL AGRO-PASTORIL LTDA;

-27/01/1992 a 15/12/1994: CTPS (EVENTO45-OUT40-FL. 4) –motorista da empresa
TRANSCRIL TRANSPORTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

7. O período de 27/01/1992 a 15/12/1994 pode ser enquadrado por categoria
profissional, com base no Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64, no item 2.4.4, porque
demonstrado por documento que o autor dirigia caminhão. É o que denota a anotação de
aumento de salário em sua CTPS (EVENTO1-OUT6-FL. 4), em que consta a atividade de
"carreteiro A" para "carreteiro b", na empresa TRANSCRIL TRANSPORTE COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA.

8. Nos demais períodos não é possível presumir pela espécie de
empresa/empregador o tipo de veículo (caminhão/ônibus ou outro) que o autor dirigia, nem as
condições em que realizado o transporte. Como assentado na sentença, o enquadramento faz-
se pela atividade de fato exercida, e não pela denominação que se lhe dá na CTPS ou em
qualquer outro documento, e, '"os apontamentos constantes da CTPS, assim como descritos,
não autorizam concluir que, quando ainda vigorava o enquadramento por categoria
profissional, o requerente exerceu, efetiva e habitualmente, aquelas atividades. "Além disso,
o “dossiê do Detran”, em que pese indique que a primeira habilitação do autor deu-se em
1977 (Ev.52- OUT55- fls. 4/8), não comprova que tipo de veículo estava habilitado a
dirigir.

8. Com efeito, à exceção do período de 27/01/1992 a 15/12/1994, não logrou o
autor apresentar início de prova material apta a fornecer indícios de que era motorista de
caminhão ou ônibus, na forma dos itens 2.4.4 do Decreto n. 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto n.
83.080/79. Consequentemente, a prova testemunhal não pode substituir tal comprovação (art.
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55 da lei nº 8213/91). Mais, o juiz sentenciante, que colheu a prova testemunhal não se
convenceu dos testemunhos: "Nesse panorama, já que a documentação apresentada não
revela, minimamente, o exercício da atividade descrita nos itens 2.4.4 do Decreto n.
53.831/64 e 2.4.2 do Decreto n. 83.080/79, resta inviável reconhecer-se o direito com base
apenas na prova testemunhal, ante a vedação constante do § 3º do art. 55 da Lei n.
8.213/91." Assevero que o processo foi extinto sem julgamento de mérito nesse particular,
podendo o autor diligenciar a obtenção de novas provas que corroborem seu direito.

9. Em conclusão, a conversão do período de 27/01/1992 a 15/12/19 em especial,
gera um acrescimo de 01 ano e 01 m e 19 d (1,40), que somado ao tempo apurado na
sentença de 27 a 01 m e 01 dia, resulta em 28 a e 03 m, o que não é suficiente para uma
aposentadoria por tempo de contribuição na DER.

10. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor, para tão só reconhecer como especial o período de 27/01/1992 a 15/12/1994, com
posterior conversão em tempo comum. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do
autor em custas ou em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas
Recursais. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos eletrônicos ao juízo de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318436v9 e do código CRC 9d9ee1fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001731-44.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS FURTADO DE MENDONCA (AUTOR)
ADVOGADO: JAQUELINI VIEIRA MACHADO (OAB ES027707)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Linhares/ES, que lhe condenou a reconhecer tempo de
serviço especial o período de 17/07/1989 a 09/06/1999 (conversível para tempo COMUM
pelo fator 1,40). Aduz em suas razões que no que tange ao ruído, não se observou as regras
da IN 77/2015, quanto à demonstração dos valores médios de ruído, durante toda a jornada de
trabalho (NEN), segundo a metodologia da Fundacentro (NHO-01), a contar de nov/2003, e,
que os dosímetros projetam a dose, mas tal dado não é suficiente para averiguar a exposição
ao ruído. Pois necessário averiguar o ciclo de trabalho e o tempo de exposição durante a
jornada, sobretudo se os colaboradores trabalham em turnos com horários alternativos, é
necessário calcular o NEN relativo ao tempo de exposição. Assim, alega 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.
Postulou a reforma da Sentença, sendo dado provimento ao presente recurso, a fim de que
seja feita a devida justiça.

02. CARLOS FURTADO DE MENDONÇA apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

03. Os Laudos Técnicos (Evento 17- PROCADM1- fls. 4/11), emitidos pela
empresa ARACRUZ CELULOSE S/A, registram que entre 17/07/1989 a 09/06/1999, o
autor para o desempenho de suas atividades ficou exposto a ruídos acima das médias.
Confira-se:

Período                                                                      Ruído                                                 Metodologia
-17/07/1989 a 31/07/1990:           97,0 dbA – Habitual e permanente      Normas NHT da Fundacentro
- 01/08/1990 a 28/04/1995           97,0 dbA – Habitual e permanente        Normas NHT da Fundacentro
- 29/04/1995 a 31/10/1996           85,0 dbA – Habitual e permanente   Normas NHT da Fundacentro/dosímetro
- 01/11/1996 a 09/06/1999          91,2 dbA – Habitual e permanente     Normas NHT da Fundacentro/dosímetro
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04. Cumpre registrar que para períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a
medição do ruído por meio de decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15
consistia em ajustar o decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento,
e, caso houvesse exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma
metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso
do dosímetro.

05. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº
3.048/99).

06. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

07. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme
normas da NR-15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), inclusive por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-
01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

08. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o
enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
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três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”

09. Portanto, na hipótese, a medição de pressão sonora feita mediante
dosimetria, e com base nas normas técnicas da NHO Fundacentro, atende às exigências
legais e normativas do INSS. Logo, nada a alterar na sentença.

10. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do
INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310087v3 e do código CRC 126e90eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001012-34.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AGUILAR EMILIO BRUNELLI DESTEFFANI (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA DALFIOR DORIGO (OAB ES022018)
ADVOGADO: MARCIO SANTOLIN BORGES (OAB ES012907)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Federal da Cachoeiro do itapemirim/ES, que lhe condenou a revisar o
benefício atualmente percebido pela parte autora, a partir da data da DER (23/02/2018),
considerando como especial, para efeito de cálculo da RMI respectiva, o período de
02/06/2006 a 20/11/2008 (ruído). Aduz em suas razões que no que tange ao ruído, não se
observou as regras da IN 77/2015, quanto à demonstração dos valores médios de ruído,
durante toda a jornada de trabalho (NEN), segundo a metodologia da Fundacentro (NHO-01),
a contar de jan/2004. Postulou a reforma da Sentença, de modo que sejam julgados
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

02. AGUILAR EMILIO BRUNELLI DESTEFFANI apresentou contrarrazões,
pela manutenção da sentença.

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

03. O PPP emitido pela empresa CIA VALE DO RIO DOCE (Evento8-
PROCADM2- FLS. 37/41), demonstra que entre “02/06/2006 a 20/11/2008”, o autor
laborou na função de “Tecnico de Via Permanente II” (“serviços de manutenção e construção
de linha férrea, onde se destacam as seguintes atividades, dentre outras: corte e perfuração
de trilhos, esmerilamento de trilhos, perfuração de dormentes, nivelamento e alinhamento de
linha férrea, socaria manual e semi-mecanizada de linha férrea, esmerilamento de aparelho
de mudança de via, substituição de dormentes, assentamento construção de linha férrea etc”,
exposto a ruído em intensidade de 88,66 dB(A)-dosimetria, superior à permitida para o
período.

04. Cumpre registrar que para períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a
medição do ruído por meio de decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15
consistia em ajustar o decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento,
e, caso houvesse exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma
metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso
do dosímetro.
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05. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº
3.048/99).

06. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

07. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme
normas da NR-15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), inclusive por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-
01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

08. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o
enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”
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09. Portanto, a medição de pressão sonora feita mediante dosimetria, a contar de
nov/2003, é compatível tanto com a metodologia da NHO-01 como da NR-15, e atende às
exigências legais e normativas do INSS. Logo, nada a alterar na sentença.

10. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do
INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das diferenças devidas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n.
9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000299243v3 e do código CRC 99db58ec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000129-27.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: RUBIANA VIEIRA SANTANA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo FNDE (Evento 38) em face da
sentença (Evento 29) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para retificar o
contrato de encerramento do FIES da parte autora, com data fixando-o com data em Setembro
de 2014, autorizando a cobrança da autora dos valores referentes ao período em que
efetivamente utilizou do financiamento (até a data fixada), levando-se em consideração, a
todo tempo, os valores já pagos pela autora, demonstrados em Comprovantes 2 - Evento 1
Em suas razões alega não existir qualquer responsabilidade da autarquia sobre o evento
objeto da demanda. Ainda, que as normas que regulam o FIES estabelecem as hipóteses de
encerramento antecipado, que deve ser promovido diretamente pelo próprio estudante, e que
implicam pagamento do saldo devedor do financiamento, incluídos os juros previstos e
demais encargos contratuais. O fato de a recorrida ter encerrado seu curso não é razão
bastante para que sejam afastados os efeitos da avença. 

2. A parte autora e a CAIXA apresentaram contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso (Evento 43 e 46).

3. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os
recursos e passo à análise do mérito.

VOTO

4. Da análise da documentação vê-se que assiste razão ao FNDE ao afirmar que
não contribuiu para a situação experimentada entre o autor e a IES. Conforme salientado pela
Sentença a estudante foi quem não cumpriu com seu dever de cuidado e de
informação (ambos afetos à boa-fé contratual) ao não seguir as formalidades previstas nas
normas regulamentares do FIES para fins de promover o encerramento antecipado do
programa. Inclusive, a Sentença conclui que: "(...) não houve ato ilícito praticado pelas
partes rés, mas sim uma falta de cuidado e de comunicação da parte autora com seus
contratatantes, o que me leva a afastar o pedido de condenação em danos morais". 

5. Como se vê do texto da Sentença, porém, não houve qualquer fundamentação
no sentido de se transferir a culpa dos eventos ocorridos ao FNDE.  A parcial procedência do
pedido autoral teve como fundamento o princípio da primazia da realidade. Ora, restou
comprovado que a estudante interrompeu seus estudos em Setembro de 2014, conforme
Termo de Desistência (Evento 01 - Termo 7), de modo que, seguindo a própria previsão do
artigo 3º, da Portaria Normativa MEC n. 19/2012, os encargos educacionais financiados são
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devidos pelo estudante tão-somente até o dia da solicitação do encerramento, acaso realizada
após o aditamento de renovação semestral do contrato. Desse modo, embora a autora não
tenha formalizado tal requerimento junto ao Sisfies, conforme previsão normativa, uma vez
verificado o rompimento da atividade estudantil originária, não tem lugar a pretensão de se
exigir da autora valores afetos a períodos em que não houve atividade educacional por parte
da IES sob pena de se incorrer no binômio prejuízo ao estudante - enriquecimento sem causa
da IES. 

6. Não se pode perder de vista que a relação contratual ora em debate tem como
objetivo precípuo fomentar o acesso dos estudantes ao ensino superior no páis, de modo que
as formalidades contratuais estipuladas, embora necessárias para o funcionamento do
programa, não podem se sobrepor à realidade dos fatos. Do contrário, por via transversa,
estar-se-ia gerando pesado ônus ao próprio destinatário do programa.

7. Desse modo tenho que a argumentação do FNDE em sede recursal não
enfrentou a tese efetivamente adotada pela Sentença, que, como dito, ultrapassa a mera
questão dos elementos formais do contrato e alcança o próprio objetivo do programa FIES.

8. Por fim destaco que a condenação do FNDE, independente da regularidade de
sua conduta, mostra-se necessária em termos operacionais. Isso porque sua atuação é
indispensável no processo de retificação do encerramento antecipado do programa e seus
consectários.

9. Por estes fundamentos, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença recorrida. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput
da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325024v3 e do código CRC 6bd481e6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5003379-65.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 31) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim-ES (evento 26), que julgou procedente
o pedido autoral de concessão do benefício assistencial de prestação continuada (BPC) à
pessoa portadora de deficiência, desde a data da entrada do requerimento (DER) na
esfera administrativa, qual seja 05/04/2018, com base no preenchimento dos requisitos
cumulativos da incapacidade (deficiência) e da miserabilidade (vulnerabilidade
socioeconômica). Em suas razões alega, em síntese, que no laudo médico judicial o perito
nega a existência de deficiência, bem como que não restou comprovada a miserabilidade, eis
que o recorrido relatou ser possuidor de veículo. Aduz ainda que, no tocante à correção
monetária, permanece válida e aplicável a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009
(TR + 0,5% ao mês), assim como que deve ser afastada a multa cominada, na medida em
que não houve resistência que justifique sua fixação. Pugna, por fim, pela reforma da
sentença.

02. CARLOS ROBERTO PEREIRA, ora recorrido, apresentou contrarrazões
(evento 36) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, cumpre estabelecer que o benefício assistencial previsto no art.
203, V, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à
pessoa portadora de deficiência e/ou ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de
tê-la provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro objetivo para aferição de miserabilidade
da família.
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05. Convém esclarecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele que
não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em razão da
EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas com
Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09. Trata-se,
portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do art. 5º,
§3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o conceito
trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão pela qual as
leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou o §2º do
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), supracitado. Por conseguinte, o conceito de pessoa com
deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e, agora, está relacionado à desigualdade
de oportunidades, passando a ser esta a ideia central do referido conceito.

06. No caso vertente, da análise do laudo médico pericial judicial (evento 13),
infere-se que o recorrido "[...] apresenta transtornos internos de joelho esquerdo" (CID
M23.3) (quesito 2), tendo sido constatada "[...] incapacidade laborativa parcial (incluso a
sua atividade habitual) e temporária" (conclusão) que perdura desde o mês de abril de 2014
(o que coincide com o término do último vínculo empregatício do autor ocorrido em
10/2014). Acerca da possibilidade de que o recorrido seja considerado pessoa portadora de
deficiência à luz do disposto nos §§2º e 10, art. 20 da LOAS, o médico respondeu de forma
negativa (quesito 10). No entanto, o expert do Juízo afirmou que as sequelas enfrentadas pelo
recorrido impõem "limitação funcional de membro inferior esquerdo" (quesito 4), ainda que
diante de "bom prognóstico, havendo possibilidade de cura" (quesito 9). Como a limitação
foi constatada desde abril/2014 com prazo de recuperação de, no mínimo um ano, a contar da
perícia realizada nos autos (27/02/2019), está preenchimento o critério de impedimento de
longo prazo (mais de dois anos), nos termos do decidido pela TNU, no tema 173, a saber:

"Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de
pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade
laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2
(dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista
para a sua cessação (tese alterada em sede de embargos de declaração)."

07. Neste contexto, vale ressalar que "a transitoriedade da incapacidade não é
óbice à concessão do benefício assistencial, visto que o critério de definitividade da
incapacidade não está previsto no aludido diploma legal. Ao revés, o artigo 21 da referida lei
corrobora o caráter temporário do benefício em questão, ao estatuir que o benefício deve ser
revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram
origem" (PEDILEF n° 200770500108659 – rel. Juiz Federal OTÁVIO HENRIQUE
MARTINS PORT - DJ de 11/03/2010). O recorrido, portanto, atende ao requisito da
deficiência.

08. No tocante ao requisito da miserabilidade, rechaço a tese recursal que aduz
que não teria sido comprovada a miserabilidade pois o recorrido relatou ser possuidor de um
veículo. Isso porque, da análise da peça de contrarrazões e das fotos que a instruem (evento
36) é possível inferir que trata-se de um veículo antigo (ano de fabricação: 1981) e em
péssimas condições que, inclusive, "[...] sequer sai do lugar, a não ser por guincho, que o
recorrido também não tem condições de pagar" (evento 36 - fl. 03), tendo sido relatado
ainda que o referido veículo encontra-se com a documentação atrasada,o que se comprova
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pelas provas dos autos (evento 36 - OUT3). A propriedade do veículo em questão, portanto,
não é capaz de infirmar a conclusão de que o recorrido vive em situação de desamparo. Além
disso, as fotografias constantes dos autos, demonstram a precariedade da residência em que
vive o autor e a situação de miserabilidade exigida pela lei para concessão do benefício.

09. Em seguida, quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada
vinha se posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de
sanção deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela
deve incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) afigura-se
desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário-mínimo, que é parâmetro
para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho em parte o referido
pleito, para que seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

10. Por fim, relativamente ao pleito referente à correção monetária, o C.
Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o RE
870.947/SE, decidindo, que:

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. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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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12. Vale destacar que o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso
paradigma para sua aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a
conclusão do julgamento do mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão
paradigma, nos termos do artigo 1040, III do referido diploma.

13. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de eventual modulação
de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a adoção, desde logo, da
interpretação dada pelo c. STF, até mesmo porque, ainda que haja modulação, ter-se-á tão-
somente uma limitação temporal. A declaração de inconstitucionalidade permanecerá hígida,
de modo que a adoção imediata do quando decidido pelo c. STF não irá afrontar a CF/88. O
contrário, todavia, não se mostra verdadeiro. Nesta linha, já decidiu o próprio c. STF pela
imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado, como se
pode ver da ementa abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO
IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão
de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de
causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do
paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais,
o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.  (RE 1007733
AgR-ED/RS – Dje 31/10/2017 – destaques acrescentados).

14. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Ilustre Min. Luiz Fux,
dando efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da
federação não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos
processos correlatos nas instâncias inferiores. 

15. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática geral, já explicitada,
advinda da repercussão geral, essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

16. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, tão somente para que seja fixada multa no patamar de R$ 100,00 (cem reais) por
dia de atraso. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000316271v16 e do código CRC 3d124488.
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RECURSO CÍVEL Nº 0000827-56.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DELMIRA GONCALVES MAROGESQUE (AUTOR)
ADVOGADO: HENRIQUE SOARES MACEDO
ADVOGADO: NORMA WAICHERT MACEDO

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 57) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
Juizado Especial Federal de Colatina-ES (evento 50), que julgou procedente o pedido autoral
de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, desde a data da entrada do
requerimento (DER) no âmbito administrativo, qual seja 01/12/2015, com base no
atendimento aos requisitos cumulativos da deficiência (incapacidade) e da vulnerabilidade
socioeconômica (miserabilidade). Em suas razões alega, em síntese, que a recorrida não
apresenta deficiência que a impeça de participar da vida social em igualdade de condições
com as demais pessoas, assim como que não restou demonstrada a condição de
miserabilidade necessária à concessão do benefício pleiteado. Aduz ainda a impossibilidade
de extensão de benefício assistencial sem a prévia indicação da correspondente fonte de
custeio. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. DELMIRA GONÇALVES MOROGESQUE, ora recorrida, apresentou
contrarrazões (evento 62) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição da República de 1988 (CF/88), será pago, no valor de um salário-mínimo, à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de vulnerabilidade
socioeconômica do grupo familiar.
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05. Convém esclarecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele que
não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em razão da
EC nº. 47, como em razão da Convenção de Nova Iorque sobre Direito das Pessoas com
Deficiência. A Convenção de Nova Iorque foi promulgada pelo Decreto 6.949/09. Trata-se,
portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do art. 5º,
§3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o conceito
trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão pela qual as
leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou o §2º do
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), supracitado. Por conseguinte, o conceito de pessoa com
deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e agora está relacionado à desigualdade
de oportunidades, passando a ser esta a ideia central do referido conceito.

06. No que tange ao requisito da deficiência, infere-se das provas dos autos,
notadamente da perícia médica judicial (evento 42), que a recorrida é portadora de quadro de
epilepsia (CID 10 – G40) (quesito 2), em tratamento sem melhora efetiva e que mesmo como
o uso das medicações apresenta episódios de crises semanais constatadas com lesões
cicatriciais (conclusão), bem como que "existe impedimento de longo prazo" para a
participação da recorrida na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
(quesito 11). Não restam dúvidas, portanto, de que a recorrida pode ser enquadrada na
definição atual de pessoa com deficiência, nos termos da CF/88 e da Lei nº 8.742/93 (LOAS),
razão pela qual rejeito a tese recursal no sentido de que a recorrida não apresenta deficiência
que a impeça de participar da vida social em igualdade de condições com as demais pessoas.

07. Relativamente ao requisito da miserabilidade, da detida análise dos autos,
extrai-se do relatório social (evento 16) que a recorrida reside com seu cônjuge, Sr.
LOURIVAL MAROGESQUE, em imóvel próprio (quesitos "a" e "c"), bem como que o Sr.
LOURIVAL aufere renda mensal no importe de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais), oriunda do benefício de prestação continuada (BPC-LOAS) a que faz jus (quesito "b").
Ainda de acordo com a perita social, nenhum integrante do núcleo familiar da recorrente se
encontra inscrito em programas sociais dos governos Federal, Estadual ou Municipal (quesito
"e").

08. Importa esclarecer que a renda obtida pelo cônjuge da recorrida, no valor de
um salário-mínimo e oriunda de Benefício de Prestação Continuada (BPC - LOAS) a que faz
jus o cônjuge da recorrida, a princípio, não poderia ser computada para fins de cálculo da
renda per capita do núcleo familiar, por força da aplicação analógica do art. 34, parágrafo
único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Desta forma, a renda familiar per capita no
caso em tela seria zero, quantia que não supera o parâmetro legalmente estabelecido em ¼
(um quarto) do salário-mínimo vigente, sendo possível, ao menos em tese, o reconhecimento
da condição de vulnerabilidade socioeconômica da recorrida e de sua família no caso
presente.

09.  No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
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comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.

10. Diante disso, faz-se necessário analisar as despesas do núcleo familiar,
sendo possível extrair do relatório social (evento 16) que somadas as despesas descritas pela
Perita Social (evento 16 - out 12 - quesito d), verifica-se que as despesas atingem a quantia de
R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, sendo que o custo com o médico neurologista
representa R$ 600,00 (seiscentos reais) anuais, o equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais)
mensais. Assim, as despesas da família giram em torno de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais), sendo que o valor recebido pelo cônjuge se mostra suficiente para cobrir as despesas
regulares atestadas pela perita social. 

11. Para mais, as fotos acostadas ao relatório social denotam que a recorrida
vive em residência simples, porém longe da situação de miséria que a Lei nº 8.742/93
(LOAS) busca tutelar, garantindo o mínimo necessário para o sustento daqueles que se
encontram em situação de perigo social, sendo possível, ainda, extrair do referido parecer
técnico, elementos materiais aptos a afastar o reconhecimento da condição de miserabilidade
da recorrida, tais como banheiro, geladeira nova, fogão e aparelho de TV, todos em boas
condições de conservação e de uso. 

12. Ainda, relatou a Perita Social designada pelo juízo que a família reside em
imóvel próprio, de alvenaria “[...] com oito cômodos, provido de energia elétrica, água
encanada, coleta de lixo regular, com rede de esgoto, condições físicas estruturais adequadas
internas e externas e com pequenas anormalidades construtivas, estando localizado em área
de regular acesso(terreno em declive), infraestrutura regular”, bem como que "o imóvel tem
regular habitabilidade" (quesito c). Não atendido, portanto, o requisito socioeconômico.

13. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso para
reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Revogo a tutela
anteriormente deferida. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000236553v25 e do código CRC 6b289707.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0023528-42.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ELIETE PINTO BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. ELIETE PINTO BARBOSA interpõe recurso inominado (evento 71) contra
sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do Juizado Especial Federal de Serra-ES (evento
63), que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada (PCB) à pessoa portadora de deficiência, com base no não atendimento
ao requisito da incapacidade (deficiência). Em suas razões alega, em síntese, que é acometida
por deficiência que em interação com diversas barreiras é capaz de obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas, na medida
em que é portadora de lombociatalgia bilateral com piora progressiva do quadro de dor,
compressão radicular em L4-L5/L5-S1, volumosa herniação discal em canal estreito e
parestesia no pé esquerdo (CID10 M54.5), restando atendido o requisito da deficiência, nos
termos da Lei nº 8.742/93 (LOAS), ainda que não tenha sido constatada incapacidade
laborativa por ocasião da perícia médica judicial. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
apresentou contrarrazões (evento 74) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do
recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, cumpre estabelecer que o benefício assistencial previsto no art.
203, V, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à
pessoa portadora de deficiência e/ou ao idoso incapaz de manter a própria subsistência, ou de
tê-la provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro objetivo para aferição de miserabilidade
da família.
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05. Convém esclarecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele que
não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em razão da
EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas com
Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09. Trata-se,
portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do art. 5º,
§3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o conceito
trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão pela qual as
leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou o §2º do
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), supracitado. Por conseguinte, o conceito de pessoa com
deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e, agora, está relacionado à desigualdade
de oportunidades, passando a ser esta a ideia central do referido conceito.

06. Neste contexto, realizada perícia médica judicial (evento 38), restou
comprovado o diagnóstico de dor lombar baixa (CID10 M54.5) de origem multifatoria que
acomete a recorrente (quesito 05 do Juízo), sendo que a atividade da recorrente é "do lar",
exercendo as atividades cotidianas de sua residência familiar. Apesar do diagnóstico da
patologia, a expert do Juízo respondeu de forma negativa quanto à possibilidade de se
considerar a recorrente como pessoa portadora de deficiência com impedimentos de longo
prazo nos termos da LOAS (quesito 09 do INSS). Concluiu-se, portanto, em sede de sentença,
que a recorrente “[...] tem aptidão física e mental para trabalhar porque não apresenta
alteração que justifique incapacidade. Com efeito, analisando o quadro clínico relatado pelo
perito, coaduno com tal conclusão, bem como com a conclusão semelhante a que chegaram
os peritos do INSS”.

07. Em que pese a autora tenha trazido aos
autos documentação médica particular (evento 1 – OUT3), compreendida entre os anos de
2016 e 2017, dando conta de um quadro de "[...] lombociatalgia bilateral de longa data sem
melhora com tratamento conservador", sendo-lhe recomendada a manutenção do tratamento
ambulatorial com analgesia (evento 1 – OUT3 – fl. 07) e, ainda, informação acerca de
internação hospitalar em 20/01/2017, em razão de distensão e entorse da coluna cervical, com
realização de procedimento cirúrgico (evento 1 – OUT4 – fls. 01/02), tais circunstâncias não
caracterizam a condição de deficiente nos termos da legislação de regência. O que se pode
concluir é que, de fato, a autora é portadora de doença que atinge a coluna, porém tal
constatação é inábil a configurar impedimento de longo prazo. Isso porque a existência de
doença, por si só, não caracteriza o requisito de deficiência, e a sintomatologia apontada pela
autora (dor) é passível de tratamento, seja medicamentoso, fisioterápico ou cirúrgico.
Inclusive a conclusão da perícia judicial realizada em Agosto de 2018, pela ausência de
incapacidade e de impedimentos para realização de atividades cotidianas, uma vez que
posterior à realização da cirurgia informada, feita em Janeiro de 2017, indica que a autora,
uma vez submetida aos tratamentos adequados, conta com melhora expressiva em seu quadro
clínico.  

08. Na hipótese, portanto, o laudo produzido em juízo deve prevalecer, nos
termos do Enunciado nº 08 da e. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo (TR-
ES) no sentido de 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”.
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09. Não preenchido o requisito da deficiência, desnecessário perquirir acerca da
miserabilidade.

10. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.Condeno a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A execução da verba
de sucumbência fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade
ora deferida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000295537v27 e do código CRC d343f4b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0005607-39.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DILZA NUNES RAMPINELLI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 41) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
Juizado Especial Federal de Colatina-ES (evento 33), que julgou procedente o pedido autoral
de concessão do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso, desde a data de
entrada do requerimento (DER) no âmbito administrativo, qual seja 04/05/2017, com base no
preenchimento dos requisitos cumulativos da incapacidade (deficiência) e da vulnerabilidade
socioeconômica (miserabilidade). Em suas razões alega, em síntese, que restou devidamente
comprovado que a renda per capita familiar é superior a ¼ (um quatro) do salário-mínimo
vigente, eis que a recorrida declarou que reside somente com seu cônjuge, sendo que este é
aposentado e aufere renda acima de um salário-mínimo. Aduz ainda que as condições em que
sobrevive a recorrida não comprovam a existência de situação de miserabilidade. Pugna, por
fim, pela reforma da sentença.

02. DILZA NUNES RAMPINELLI, ora recorrida, apresentou contrarrazões
(evento 45) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-
la provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.
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05. No caso dos autos, os documentos pessoais acostados (evento 1 - OUT6 - fl.
07) comprovam que a recorrida é nascida em 15/01/1948, de modo que contava com 69
(sessenta e nove) anos de idade na data de entrada do requerimento (DER) no âmbito
administrativo, ocorrida em 04/05/2017. A recorrida, portanto, é pessoa idosa, nos termos da
Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a controvérsia dos autos gravita em torno da aferição
do atendimento ao critério socioeconômico, por meio da avaliação das condições de vida da
recorrida e de seu núcleo familiar.

06. Relativamente à renda familiar, infere-se do relatório social (evento 14) que
a recorrida reside com seu cônjuge, Sr. VALDIR RAMPINELLI (idoso/aposentado), e com
um de seus netos, Sr. ALEXANDRE MAGNO BATISTA (desempregado). Ainda de acordo
com a perita social, a renda familiar é oriunda do benefício de aposentadoria auferido
pelo cônjuge da recorrida, no valor mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais). Em contrapartida, em sede de contestação, o INSS comprova que o Sr. VALDIR aufere
a quantia de R$ 1.122,00  (um mil cento e vinte e dois reais) mensais a título de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (evento 24 - CONT20 - fl. 06).

07. Diante disso, ainda que se considere que “[...] o valor do benefício
previdenciário não superior ao salário mínimo auferido pelo idoso e o benefício assistencial
recebido por deficiente integrante do grupo familiar não deve ser computado no cálculo da
renda per capita para fins de aferição da hipossuficiência econômica. [...] (AC
00017511020174029999, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA)”,
não há dúvida de que a quantia auferida pelo Sr. VALDIR não pode ser desconsiderada para
fins de aferição da renda familiar per capita no caso concreto, eis que superior ao salário-
mínimo vigente.

08. Assim, tendo em vista que o Sr. ALEXANDRE (maior de idade/24 anos),
neto da recorrida, não pode ser considerado como integrante do núcleo familiar, composto
apenas pela recorrida e por seu cônjuge, nos termos do que preceitua o art. 20, §1º da Lei nº
8.742/93 (LOAS), supramencionado, a renda familiar per capita no caso em comento é de R$
561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), valor que ultrapassa o parâmetro legal de ¼ (um
quarto) do salário-mínimo, não sendo possível, ao menos em tese, o reconhecimento da
condição de vulnerabilidade socioeconômica da recorrida e de sua família no caso em apreço.

09.  Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
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direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.

10. Desta sorte, extrai-se do relatório social e das fotos que o instruem (evento
14), que a recorrida vive em residência simples, porém longe da situação de miséria que a Lei
nº 8.742/93 (LOAS) busca tutelar, garantindo o mínimo necessário para o sustento dos que se
encontram em situação de perigo social sendo possível, ainda, extrair do referido relatório,
elementos materiais aptos a afastar o reconhecimento da condição de miserabilidade
da recorrida e de sua família, tais como piso de cerâmica, banheiro, fogão, aparelho de TV,
além de móveis e eletrodomésticos em boas condições de uso e de conservação. Para mais,
relatou a perita social que a família reside em imóvel próprio, “[...] de alvenaria, com oito
cômodos, provido de energia elétrica, água encanada, coleta de lixo regular, com rede de
esgoto, condições físicas estruturais adequadas internas e externas, estando localizado em
área de fácil acesso, sem barreiras no entorno, infraestrutura regular”.  

11. Em tempo, cumpre destacar o entendimento da e. TNU no sentido de que a
presunção absoluta de miserabilidade cederá, também, quando “ sendo a miserabilidade no
seu contexto global, o elemento relevante para a concessão do benefício, a renda gera em
favor dos cidadãos uma presunção do atendimento do requisito legal, mas que pode ser
afastada quando o conjunto probatório, examinado globalmente, demonstra que existe renda
não declarada, ou que o requerente do benefício tem as suas necessidades amparadas
adequadamente pela sua família. Em suma, entendo que a presunção absoluta não é
compatível com a exigência de avaliação de todo o contexto probatório” (PEDILEF de n.
5000493-92.2014.4.04.7002).

12. Não atendido, portanto, o requisito socioeconômico no caso em comento,
não apenas porque o valor da renda familiar per capita supera o parâmetro de referência de ¼
(um quarto) do salário-mínimo vigente, como também em atenção ao acervo probatório dos
autos, notadamente ao relatório social (evento 14), que não indica situação de miserabilidade
capaz de ensejar a intervenção do Poder Público. Com efeito, não obstante a alegação de que
"[...] a situação da parte autora e seu cônjuge são de vulnerabilidade social e econômica", o
benefício previsto na Lei nº 8.742/93 (LOAS) não se presta a aumentar a renda de famílias
pobres, situação da grande maioria das famílias brasileiras, mas sim a garantir o mínimo de
condições de vida para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, não sendo este o caso dos autos.

13. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem
custas e sem honorário, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000241944v11 e do código CRC aab26b10.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000015-51.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DILCILEA DE SOUZA BAYER (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 36) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
Juizado Especial Federal de Cachoeiro do Itapemirim-ES (evento 29), que julgou procedente
o pedido autoral de concessão do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso com
base no preenchimento dos requisitos cumulativos da incapacidade (deficiência) e da
vulnerabilidade socioeconômica (miserabilidade). Em suas razões alega, em síntese, que
restou devidamente comprovado que a renda familiar per capita é superior a ¼ (um quatro)
do salário-mínimo vigente, extrapolando o critério objetivo previsto em lei. Aduz ainda que
apesar de simples, a condição socioeconômica demonstrada no laudo social não é
de miserabilidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Público. Pugna, por fim, pela
reforma da sentença.

02. DILCILEA DE SOUZA BAYER, ora recorrida, apresentou contrarrazões
(evento 41) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.
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05. No caso dos autos, os documentos pessoais acostados à inicial (evento 1 -
PROC2 - fl. 04) comprovam que a recorrida é nascida em 20/07/1949, de modo que contava
com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade na data de entrada do requerimento (DER)
na esfera administrativa, ocorrida em 03/08/2016. A recorrida, portanto, é considerada pessoa
idosa, nos termos da Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a controvérsia dos autos gravita
em torno da aferição do atendimento ao requisito socioeconômico, por meio da avaliação das
condições de vida da recorrida e de seu núcleo familiar.

06. Relativamente à renda familiar, infere-se do relatório social (evento 15) que
a recorrida reside com seu cônjuge, Sr. VALCENOR BAYER (idoso/aposentado), e com uma
neta, Sra. DIANNA BAYER SILVA (estudante). Ainda de acordo com a perícia social, a
renda familiar é oriunda exclusivamente do benefício de aposentadoria auferido pelo cônjuge
da recorrida, no valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

07. Diante disso, ainda que se considere que “[...] o valor do benefício
previdenciário não superior ao salário-mínimo auferido pelo idoso e o benefício assistencial
recebido por deficiente integrante do grupo familiar não deve ser computado no cálculo da
renda per capita para fins de aferição da hipossuficiência econômica. [...] (AC
00017511020174029999, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA)”,
a quantia mensal auferida pelo Sr. VALCENOR não pode ser desconsiderada para fins de
aferição da renda familiar per capita no caso concreto, eis que superior ao salário-mínimo
vigente.

08. Assim, tendo em vista que a Sra. DIANNA, neta da recorrida, não pode ser
considerada como integrante do núcleo familiar, composto apenas pela recorrida e por seu
cônjuge, nos termos do que preceitua o art. 20, §1º da Lei nº 8.742/93 (LOAS),
supramencionado, a renda familiar per capita no caso em comento equivale a R$ 600,00
(seiscentos reais), quantia que ultrapassa o parâmetro legalmente estabelecido em ¼ (um
quarto) do salário-mínimo vigente, não sendo possível, ao menos em tese, o reconhecimento
da condição de miserabilidade da recorrida e de sua família no caso em apreço.

09. Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp
nº 1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.
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10. Cumpre destacar o entendimento da e. TNU no sentido de que a presunção
absoluta de miserabilidade cederá, também, quando “sendo a miserabilidade no seu contexto
global, o elemento relevante para a concessão do benefício, a renda gera em favor dos
cidadãos uma presunção do atendimento do requisito legal, mas que pode ser afastada
quando o conjunto probatório, examinado globalmente, demonstra que existe renda não
declarada, ou que o requerente do benefício tem as suas necessidades amparadas
adequadamente pela sua família. Em suma, entendo que a presunção absoluta não é
compatível com a exigência de avaliação de todo o contexto probatório (PEDILEF de n.
5000493-92.2014.4.04.7002)".

11. Desta sorte, extrai-se do referido relatório social e das fotos que o instruem
(evento 15), que a recorrida vive em residência simples, porém longe da situação de miséria
que a LOAS busca tutelar, garantindo o mínimo necessário para o sustento dos que se
encontram em situação de perigo social sendo possível, ainda, extrair do referido relatório,
elementos materiais aptos a afastar o reconhecimento da condição de miserabilidade da
recorrida e de sua família, tais como piso de cerâmica, banheiro com piso de granito e box de
blindex, fogão e geladeira praticamente novos, além de móveis e eletrodomésticos em boas
condições de uso e de conservação. 

12. Para mais, relatou a perita social que a família vive em residência própria,
de alvenaria, com dois pavimentos, com acesso a energia elétrica, água encanada e rede de
esgoto, "[...] composta por sete cômodos sendo estes, três quartos sendo um com closet e
suíte, copa, cozinha, área de serviço e banheiro, com piso de cerâmica e coberta com parte
de laje e outra parte com telhas coloniais", de modo que o imóvel encontra-se em bom
estado de conservação e habitabilidade.

13. Saliento que o dever do Poder Público de garantia da dignidade das pessoas
em situação de miserabilidade é subsidiário ao da família, somente cabendo a intervenção do
Estado quando a família não tem condições de prover a manutenção digna do idoso ou da
pessoa com deficiência, conforme se infere do inciso V do artigo 203 da CF/88, que também
prescreve em seu artigo 229, que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais
na velhice, carência ou enfermidade”. Deste modo, os filhos da recorrida, em que pese não
coabitem consigo, devem contribuir com o amparo digno a que a recorrente tem direito -
como já o fazem (evento 15 - LAUDO1 - fl. 01), nos termos da melhor jurisprudência acerca
do tema, como se vê:

“[...] Não bastasse a ausência de miserabilidade no caso concreto, não se pode ignorar que o
disposto no artigo 16 da Lei 8.213/91, que exclui do conceito de família os filhos (e as
respectivas rendas) casados ou que não residem sob o mesmo teto, deve ser interpretado em
consonância com o art. 229 da Constituição Federal, que prevê que 'os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade', prevendo ainda o art.
230 da Constituição Federal o amparo da família aos idosos. Assim, a intervenção do Estado
por meio da Assistência Social deve ocorrer de forma supletiva, ou seja, somente quando
comprovado que a família, em especial os filhos, não tem condições de prover a subsistência
dos idosos. (PEDILEF 50004046620144047003, JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI
CERQUEIRA, TNU, DOU 18/05/2017 PÁG. 99/220.)”
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14. Não atendido, portanto, o requisito socioeconômico no caso em comento,
não apenas porque o valor da renda familiar per capita supera o parâmetro de referência de ¼
(um quarto) do salário-mínimo vigente, mas também em atenção ao acervo probatório dos
autos, notadamente ao relatório social (evento 15), que não indica situação de miserabilidade
capaz de ensejar a intervenção do Poder Público. Com efeito, tenho que merece acolhimento
a tese recursal no sentido de que, apesar de simples, a condição socioeconômica
demonstrada no laudo social não é de miserabilidade capaz de ensejar a intervenção do Poder
Público.

15. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO para
julgar improcedente o pedido da inicial. Revogo a tutela deferida em sentença. Sem custas e
sem honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000289699v17 e do código CRC cd7c3c7b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000782-89.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA BEATRIZ BATISTA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: ALEKSANDRO HONRADO VIEIRA (OAB ES019930)

RECORRIDO: MARILZA SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC),
PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 6 - PET1) contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Federal do Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim-ES (evento 3), que julgou
procedente o pedido autoral de concessão do benefício assistencial de prestação continuada à
pessoa portadora de deficiência, desde a data da entrada do requerimento (DER) no âmbito
administrativo, qual seja 04/12/2013 (evento 1 - INIC1 - fl. 23), com base no preenchimento
dos requisitos cumulativos da deficiência (incapacidade) e da miserabilidade (vulnerabilidade
socioeconômica). Em suas razões alega, em síntese, que não foi observado o devido processo
legal, já que não fora citado e nem foram produzidas provas das alegações autorais, devendo
a sentença ser anulada. Aduz ainda que, não anulada a sentença, a lei determina que a pessoa
somente pode ser considerada deficiente caso esteja incapacitada para o trabalho e para a vida
independente, não sendo este o caso da recorrida. Sustenta também que cada membro da
família deve auferir renda inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo, sendo que não restou
comprovado o atendimento ao referido requisito. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. ANA BEATRIZ BATISTA SILVA, ora recorrida, menor
impúbere representada por sua genitora, Sra. MARILZA SILVA DO NASCIMENTO
FERREIRA, deixou de apresentar contrarrazões (evento 12).

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o
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patamar etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto)
do salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de vulnerabilidade
socioeconômica do grupo familiar.

05. Convém esclarecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele que
não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em razão da
EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas com
Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09. Trata-se,
portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do art. 5º,
§3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o conceito
trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão pela qual as
leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou o referido
§2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS). Por conseguinte, o conceito de pessoa com
deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e agora está relacionado à desigualdade
de oportunidades, passando a ser esta a sua ideia central.

06. Relativamente ao pleito pela nulidade da sentença, as provas dos autos
denotam que, originalmente, foram propostas duas ações idênticas; uma no âmbito da Justiça
Estadual, na Comarca de Iuna-ES (evento 1 - INIC1 - fl. 02), e outra na esfera da Justiça
Federal de Cachoeiro de Itapemirim-ES (evento 1 - INIC1 - fl. 14). Com a desistência do
feito no Juízo de Cachoeiro de Itapemirim-ES (evento 1 - ANEXO2 - fl. 60), foi mantida
a ação no âmbito da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna-ES, onde se deu o seu regular
processamento até a sentença, sob a vigilância do Ministério Público do Espírito Santo (MPE-
ES), e na qual fora apresentada peça contestatória por parte do INSS (evento 1 - INIC1 - fls.
77/82), além de terem sido regularmente produzidas outras provas, tais como laudo social e
laudo médico.

07. Posteriormente, em atenção a Parecer do Ministério Público Federal, o Juízo
da Vara Estadual de Iúna-ES declinou da competência em sede de decisão interlocutória
(evento 1 - ANEXO2 - fls. 94/95), remetendo aos autos para o Juizado Especial Federal de
Cachoeiro de Itapemirim-ES (fl. 99). Todos os atos praticados perante o juízo estadual e ora
mencionados são passíveis de ratificação por parte do Juízo da causa, no âmbito da Juizado
Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, o que de fato ocorreu, ainda que
tacitamente, no ato da prolação da sentença nesses autos (evento 3). As provas ora
produzidas, portanto, são válidas, não havendo que se falar em nulidade processual por
desrespeito ao devido processo legal, diante da comprovada citação válida do INSS (evento 1
- INIC1 - fl. 76) razão pela qual rechaço o pleito recusal pela nulidade da sentença por
desrespeito ao devido processo legal. Passo a apreciar o mérito recursal.

08. Em seguida, no tocante à tese de que a pessoa somente pode ser considerada
deficiente, na forma da lei, caso esteja incapacitada para o trabalho e para a vida
independente, não sendo este o caso da recorrida, tenho que esta deve ser rejeitada, na medida
em que restou comprovado que a recorrida enfrenta limitação que a prejudica na convivência
em sociedade, em igualdade de condições com outros da mesma faixa etária. Isso porque as
provas dos autos, notadamente o laudo médico pericial (evento 1 - INIC1 - fl. 16), indicam
que a recorrida é portadora de "deficiência de beta oxidação de ácidos graxos de cadeia
longa" (quesito 2), tendo sido considerada pessoa com deficiência que enfrenta impedimentos
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de longo prazo pelo expert do Juízo (quesito 10), nos termos da Lei nº 8.742/93 (LOAS). A
situação de saúde do menor ficou bem retratada no laudo social, tendo a assistente
social/analista judiciário assim descrito: 

"sobre Ana Beatriz, a Sra. Marilza destacou que ela está com 4 anos mas que a idade mental
não é a mesma já que possui uma deficiência, conforme laudo anexo, "deficiência de L.C.
HAD - erro inato de Beta oxidação de cadeia longa (ILCHAD) com risco de miocardiopatia
e insuficiência cardíaca, fazendo acompanhamento períodico no Hospital Infantil de Vitória
e no Hospital das Clínicas também a capital capixaba. ana Beatriz já fez duas cirurgias nos
olhos e faz uso continuado de várias medicações inclusive um óleo de nozes fabricado na
França, doado pela médica que a atende devido ao alto custo no Brasil e a vitamina Dau Vit,
devido ao seu grau de saúde delicado. Ana Beatriz alimenta-se por sonda gástrica que
encessita de constante limpeza. Ana Beatriz faz uso continuado de risperidona 1mg xarope
manipulado sendo uma criança agitada que necessit de monitoramento constante."

09. Não restam dúvidas, portanto, de que a recorrida se encaixa na definição
atual de pessoa com deficiência, nos termos da CF/88 e da Lei nº 8.742/93 (LOAS),
restando satisfeito o requisito da deficiência.

10. Relativamente ao pressuposto da miserabilidade, infere-se dos autos (evento
1 - ANEXO2 - fl. 12) que o genitor da recorrida aufere renda mensal variável de
aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) oriunda do trabalho de lavrador, assim como
que o núcleo familiar é composto por 04 (quatro) pessoas, sendo elas a recorrida,
seus genitores e seu irmão, que faz jus a um Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS)
em valor mínimo. Tal quantia, contudo, deve ser desconsiderada para fins de cálculo da renda
per capita do grupo familiar, diante da aplicação analógica do disposto no parágrafo único do
art. 34 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), nos termos da melhor jurisprudência acerca
da matéria, exemplificada a seguir:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR OUTRO
MEMBRO DA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DA RENDA
FAMILIAR. IMPROVIMENTO. 1. O valor de benefício assistencial pago a outro membro da
família, também deficiente, não se inclui no cômputo da renda familiar para fins de
concessão do benefício, com base no disposto na Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso. 2.
Embora a Lei 10.741/03 se refira ao benefício assistencial pago ao idoso, entende-se que
qualquer benefício de natureza assistencial, seja ele pago ao idoso ou ao deficiente, não será
considerado para se aferir o rendimento familiar do pleiteante ao benefício. [...] (AG - Agravo
de Instrumento - 89559 2008.05.99.001927-6, Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5
- Segunda Turma, DJ - Data::22/07/2009 - Página::173 - Nº::138.)

11. A renda familiar per capita no caso em tela, portanto, equivale a R$ 50,00
(cinquenta reais) mensais, quantia que não ultrapassa o parâmetro legal de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo, sendo possível, ao menos em tese, o reconhecimento da condição de
miserabilidade da recorrente no caso concreto. Todavia, o c. STJ, por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de
têla provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
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[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o
seu direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.

12. Neste contexto, bem se observou em sede de sentença, acerca do relatório
social (evento 1 - ANEXO2 - fls. 79/84), que "[...] (i) a autora é menor de idade e reside com
seus pais e seu irmão; (ii) a autora reside em casa cedida pelos avós paternos, e é bastante
antiga, pouco iluminada, não sendo murada, com telhado de Eternit e com piso de cimento
sem cerâmica; e (iii) a renda familiar provém do pai da requerente que é lavrador diarista,
recebendo por dia trabalhado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), no entanto, o pai da
autora não trabalha todos os dias da semana e do benefício de prestação continuada
recebido pelo irmão da autora".

13. Ainda de acordo com a perita social (evento 1 - ANEXO2 - fls. 79/84), "[...]
a família de Ana Beatriz vive em situação de vulnerabilidade e risco social não possuindo
casa própria [...] existe a necessidade de dedicação exclusiva dos pais às crianças Ana
Beatriz e Eduardo, devido aos problemas de saúde que possuem o que impede que eles
exerçam atividades laborativas para sustentar a família", sendo forçoso concluir que
a recorrida vivencia a exata situação de miséria que a Lei nº 8.742/93 (LOAS) busca tutelar,
garantindo o mínimo necessário para o sustento daqueles que se encontram em situação de
perigo social. Atendido também o requisito socioeconômico no caso em apreço.

14. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. Condeno a autarquia federal recorrente em custas – estando isenta do pagamento
em razão do disposto no art. 4º, I da Lei nº 9.289/96 – e honorários de sucumbência, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266511v30 e do código CRC a59d57e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0015533-12.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILDA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 81) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
Juizado Especial Federal de Serra-ES (evento 69), que julgou procedente o pedido autoral de
concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa portadora de
deficiência, desde a data da entrada do requerimento (DER) na esfera administrativa, qual
seja 02/03/2016 (evento 1 - OUT2 - fl. 09), com base no preenchimento dos requisitos
cumulativos da deficiência (incapacidade) e da miserabilidade (vulnerabilidade
socioeconômica). Em suas razões alega, em síntese, que não foi constatada incapacidade da
recorrida para a vida independente e para o trabalho. Aduz ainda que deve ser aplicada a Lei
nº 11.960/09 no que se refere aos juros moratórios e a correção monetária (TR + 0,5% ao
mês), até que seja definida a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947.
Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. NILDA RAMOS DOS SANTOS, ora recorrida, apresentou contrarrazões
(evento 86) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso. 

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de vulnerabilidade
socioeconômica do grupo familiar.
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05. Convém esclarecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele que
não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em razão da
EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas com
Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09. Trata-se,
portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do art. 5º,
§3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o conceito
trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão pela qual as
leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou o referido
§2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS). Por conseguinte, o conceito de pessoa com
deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e agora está relacionado à desigualdade
de oportunidades, passando a ser esta a sua ideia central.

06. O requisito da miserabilidade não foi questionado em grau de recurso, mas
apenas o da deficiência. Relativamente à tese recursal no sentido de que não teria
sido constatada incapacidade da recorrida para a vida independente e para o trabalho, infere-
se dos autos, notadamente da perícia médica judicial (Evento 48) realizada por perito médico
otorrinolaringologista, que a recorrida sofre de hipoacusia bilateral (quesito 02).
Questionada acerca da existência de limitação que prejudique a recorrida na convivência em
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, a expert do Juízo respondeu
que a recorrida "tem dificuldade de comunicação que fica amenizada com o uso dos
aparelhos auditivos". Afirmou, ainda, que a doença é de caráter progressivo (quesito 15).

07. Cabe registrar que o laudo emitido por médico do Sistema Único de Saúde
(SUS), especialista em otorrinolaringologia (evento 1 - OUT3 - fl. 01), comprova que a
recorrida possui perda auditiva bilateral em graus severo e moderadamente severo. Por tal
razão, em que pese o posicionamento do Ministério Público Federal (MPF) pelo
reconhecimento da inexistência de incapacidade para o trabalho "[...] visto que a autora é
usuária de aparelhos auditivos", ficou patente nos autos que o uso dos referidos aparelhos
não tem o condão de restaurar a audição da recorrida, mas apenas minimiza o – grave –
problema auditivo que a acomete, não havendo que se falar em convivência social em
igualdade de condições com as demais pessoas, uma vez que a comunicação é meio essencial
para o desenvolvimento de qualquer atividade, seja de cunho laboral ou social.

08. Neste contexto, considerando que o quadro de saúde da recorrida perdura
desde o ano de 2012 (quesito 13) e que a perda auditiva que a acomete é progressiva (quesito
15), coaduno com o entendimento firmado em sede de sentença, segundo a qual a recorrida "
[...] se enquadra no conceito de pessoa com deficiência e com impedimentos de longo prazo,
nos termos dos §§ 2º e 10 do artigo 20 da Lei nº 8.742/93". Não restam dúvidas, portanto, de
que a recorrida se encaixa na definição atual de pessoa com deficiência, nos termos da CF/88
e da Lei nº 8.742/93 (LOAS), restando satisfeito o requisito da deficiência.

09. Em seguida, melhor sorte não merece o pleito pela aplicação do índice de
correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº
11.960/09, isso porque o e. Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de julgamento de
20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo que:
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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.

10. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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. Devem ser, portanto, mantidos os termos da sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

12. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários).

13. Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em precatório não se utiliza mais
do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos precatórios, ele foi efetivamente
extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase de liquidação do julgado deve,
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também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena de se atribuir a índice já
reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que passarem pelo período
compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a decisão proferida pelo e. STF
e por essa Turma Recursal.

14. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, de modo que a
decisão proferida pela Corte superior apenas ratificaria tal posicionamento.

15. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a autarquia federal recorrente em custas – estando isenta do pagamento em razão do
disposto no art. 4º, I da Lei nº 9.289/96 – e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000267960v16 e do código CRC 4d991514.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5010986-35.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FABIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 30) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
3º Juizado Especial Federal de Vitória-ES (evento 24), que julgou procedente o pedido
autoral de concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa portadora de
deficiência, desde a data da entrada do requerimento (DER) na esfera administrativa, qual
seja 06/02/2018, com base no preenchimento dos requisitos cumulativos da deficiência
(incapacidade) e da miserabilidade (vulnerabilidade socioeconômica). Em suas razões alega,
em síntese, que o recorrido não se enquadra no conceito atual de pessoa portadora de
deficiência, eis que não enfrenta impedimento de longo prazo à participação plena e efetiva
na vida em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aduz ainda que, em
que pese subsistir limitação funcional, o perito judicial elencou outras atividades
laborativas que o recorrido poderia desempenhar sem restrições. Pugna, por fim, pela reforma
da sentença.

02. FABIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS, ora recorrido, apresentou
contrarrazões (evento 35) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de vulnerabilidade
socioeconômica do grupo familiar.
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05. Convém estabelecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto
no art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele
que não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em
razão da EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas
com Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09.
Trata-se, portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do
art. 5º, §3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o
conceito trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão
pela qual as leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou
o referido §2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS). Por conseguinte, o conceito de pessoa
com deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e agora está relacionado à
desigualdade de oportunidades, passando a ser esta a sua ideia central.

06. No caso vertente, não tendo sido impugnado o atendimento ao requisito
socioeconômico, na forma da Lei nº 8.742/93 (LOAS), conforme bem ressaltado em
sentença, a controvérsia principal gira em torno da aferição do atendimento ao requisito da
deficiência. Assim, da detida análise dos autos, notadamente da avaliação médico-pericial
detalhada procedida pelo INSS (evento 19 - LAUDO1) infere-se que foi constatada
insuficiência cardíaca - CID I50 - do recorrido (fl. 02), que enfrenta barreira grave para
fatores ambientais, dificuldade leve para atividades e participação e alteração grave em
funções do corpo (vide resultado final da avaliação administrativa - fl. 13). No entanto,
entendeu o INSS que o recorrido "[...] não preenche os requisitos estabelecidos pelo Art. 20,
§§ 2º e 10, da Lei nº 8.742/1993, que define pessoa com deficiência para fins de acesso ao
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC" (fl. 13).

07. De outra plana, ainda de acordo com as provas dos autos, do laudo pericial
judicial (evento 13) extrai-se que o recorrido é portador de "Cardiomiopatia dilatada"
(quesito 2), encontrando-se permanentemente inapto para seguir exercendo a atividade de
ajudante de pedreiro, considerando-se a existência de limitação funcional (quesitos 10 e 15).
Ainda de acordo com a expert do Juízo, o recorrido enfrenta limitação que o prejudica na
convivência em sociedade, ao menos desde setembro de 2014, sendo contraindicada a
realização de atividades físicas moderadas/extensas (quesitos 8 e 13), sendo forçoso concluir
que o recorrido se enquadra na definição atual de pessoa com deficiência, nos termos da
CF/88 e da Lei nº 8.742/93 (LOAS).

08. Neste contexto, em que pese a afirmação de que mesmo diante da limitação
funcional, o perito judicial teria elencado atividades laborativas que o recorrido
pode desempenhar sem restrições, a própria perita judicial afirmou, com base no histórico
médico do recorrido e no exame clínico por ela realizado, que é contraindicada a realização
de atividades físicas moderadas/extensas (quesito 8), de tal modo que, ainda que se
constatasse a incapacidade estritamente laboral do recorrido, o que não ocorre no caso
presente, é preciso ter em conta que a pessoa com deficiência não é a impedida de trabalhar.
Aliás, com o advento da LC nº 142/2013 foram criadas regras específicas para a
aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência segurada do Regime
Geral da Previdência Social (RGPS), o que ratifica o entendimento de que o labor não só é
possível como estimulado a essas pessoas. Em resumo, o fato de subsistir capacidade
laborativa para o portador de deficiência não afasta o possível reconhecimento da
incapacidade para a vida independente e para o provimento do próprio sustento.
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09. Vale lembrar que, a despeito da referência legal a “longo prazo”, a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
é no sentido de que a incapacidade temporária também pode ser considerada para a aferição
da deficiência do requerente do benefício assistencial, uma vez que resta presente a
necessidade de prover amparo para aqueles que estão em situação de miserabilidade e não
podem contar com o recebimento dos benefícios previstos no âmbito do RGPS (Enunciado nº
48: “A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício
assistencial de prestação continuada”), de maneira que, no caso em comento, acaso haja
melhora do quadro de saúde do recorrido, com recuperação de sua capacidade de prover o
próprio sustento, o INSS tem a faculdade de rever o benefício, nos termos do que dispõe o art.
2º, da Lei nº 8.742/93 (LOAS).

10. Diante disso, em virtude das comprovadas limitações físicas enfrentadas
pelo recorrido, ao menos desde o ano de 2014, do seu baixo grau de instrução (ensino
fundamental incompleto), e da evidente ausência de qualificação profissional para exercer
outras atividades que não demandem esforço físico, tenho que este não possui capacidade
para o desempenho de qualquer trabalho que possa gerar renda, a fim de prover a sua
manutenção, de modo que o recorrido é pessoa portadora de deficiência e encontra-se incapaz
de manter a própria subsistência, sendo este o exato público-alvo que a Lei nº 8.742/93
(LOAS) busca tutelar, oferecendo proteção mínima aos portadores de deficiência em situação
de vulnerabilidade socioeconômica. Satisfeito, portanto, o requisito da deficiência.

11. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. Condeno a autarquia federal recorrente em custas – estando isenta do pagamento
em razão do disposto no art. 4º, I da Lei nº 9.289/96 – e honorários de sucumbência, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000294130v14 e do código CRC b086cb10.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5003236-76.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EMANUELY LIMA BENEVENUTO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: RAQUIELE DE JESUS LIMA (PAIS) (AUTOR)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 46) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
Juizado Especial Federal de Cachoeiro do Itapemirim-ES (evento 38), que julgou procedente
o pedido autoral que condenou o INSS a restabelecer o benefício de amparo assistencial ao
deficiente à recorrida, desde a data da cessação indevida, bem como obstou a cobrança dos
valores por ela recebidos, considerados indevidos pelo INSS, condenou ainda a autarquia
federal recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), em favor da recorrida. Em suas razões alega, em síntese, que no
período entre abril de 2014 e dezembro de 2015, a genitora da recorrida recolheu
contribuições, na condição de contribuinte individual, com base em um salário-mínimo, o que
indicaria o exercício de atividade laborativa. Aduz ainda que o genitor da recorrida esteve
empregado entre 02/07/2012 e abril de 2018, auferindo renda de um salário-mínimo por mês
de modo que, ao menos até abril de 2018, a renda familiar per capita foi superior a ¼ (um
quarto) do salário-mínimo, sendo suficiente para arcar com as despesas relatadas no laudo
social. Sustenta também que deve ser ressarcido da quantia paga indevidamente a título de
benefício assistencial, com base no princípio constitucional da legalidade, tendo agido no
estrito cumprimento da lei. Relata que a recorrida não fez prova do dano que a credenciaria
a receber indenização por danos morais, bem como que, mantida a condenação, deve ser
minorado o quantum arbitrado, por considera-lo exorbitante. Pugna, por fim, pela reforma da
sentença.

02. EMANUELY LIMA BENEVENUTO, ora recorrida, menor impúbere,
representada por sua genitar, Sra. RAQUIELE DE JESUS LIMA, apresentou contrarrazões
(evento 54) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04.  De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
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provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de vulnerabilidade
socioeconômica do grupo familiar.

05. A autora é menor de idade (data de nascimento 12/02/2011) e sua
deficiência da autora já foi reconhecida administrativamente, conforme comprova o Laudo
SABI - Evento 16 - Laudo2, tendo sido atestado pelo médico perito da autarquia diagnóstico
de "Síndrome de West", com grande comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor.
A autora requereu o benefício de prestação continuada em 02/05/2012 (quando tinha apenas
um ano e poucos meses) e foi-lhe deferido, tendo a autarquia decidido à época que a autora
preenchia os requisitos legais (evento 16 - procadm1 - fl. 19). Posteriormente, a autarquia
cessa o benefício em 01/09/2018 (evento 15 - out 1 - fl. 3), sob alegação de que seu
recebimento foi "irregular" (evento 16 - procadm1 - fl. 39/40), sendo a autora instada a
devolver toda a quantia recebida no valor de R$ 69.423,48 (fl. 43). 

06. Neste passo, a questão controvertida nos autos e que motivou a cessação do
benefício, diz respeito ao requisito da miserabilidade. As provas dos autos (evento 15 -
OUT1 - fls. 16/19) indicam que, no período entre julho de 2012 e abril de 2018, a renda
familiar era oriunda exclusivamente da renda mensal obtida pelo genitor da recorrente, no
valor de 01 (um) salário-mínimo. Ainda, as provas dos autos (evento 15 - OUT1 - fls. 10/12)
indicam que, no período entre abril de 2014 e dezembro de 2015, a genitora da recorrida
auferiu renda mensal no importe de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Assim,
considerando que o núcleo familiar da recorrida é composto por 04 (quatro) pessoas (evento
20 - LAUDO1), fica claro que a renda familiar per capita não ultrapassou o parâmetro legal
de ¼ (um quarto) do salário-mínimo vigente, ao menos até abril de 2014, quando a genitora
da recorrida passou a auferir renda.

07. Relativamente ao período compreendido entre abril de 2014 e dezembro de
2015, tendo em vista que a genitora da recorrida passou a auferir renda equivalente a 01 (um)
salário-mínimo oriunda do seu trabalho eventual como cabeleireira, a renda familiar per
capita no caso em tela, portanto, equivale a ½ (meio) salário-mínimo por mês, quantia que
ultrapassa o parâmetro legalmente estabelecido em ¼ (um quarto) do salário-mínimo,
impossibilitaria, ao menos em tese, o reconhecimento da condição de miserabilidade da
recorrida no caso concreto.

08. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
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[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.

09. Neste contexto, bem se observou em sede de sentença, acerca do relatório
social (evento 20), que "[...] a visita domiciliar é suficiente para o reconhecimento da
miserabilidade, em especial pelas fotos juntadas que denotam a precariedade da moradia do
grupo familiar. Diante das circunstâncias narradas na certidão social, bem como as fotos
anexas a ele, entendo que restou demonstrado que a família da requerente encontra-se em
uma situação de desamparo social e material que enseja sim a intervenção do Poder
Público". Realmente, das fotos acostadas, apesar de a moradia internamente estar limpa e
organizada, com boas condições de habitabilidade, verifica-se que as paredes externas não se
encontram revestidas de reboco ou pintura (só tijolos), não existe laje, nem cobertura com
telhas (mas sim, com amianto), havendo despesas altas com medicação para a menor (R$
400,00 mensais) e plano de saúde. A deficiência da menor implica em cuidados diários e
constantes, impedindo sua genitora de obter vínculo fixo e duradouro. O CNIS da genitora da
autora demonstra que após o nascimento da filha, ela só teve recohimentos nos anos de 2014
e 2015, na condição de contribuinte individual, baixa renda, em razão de trabalho como
"cabelereira" (alegado na inicial). 

10. Ainda de acordo com a perícia social (evento 20), "[...] a autora é
vulnerável economicamente e emocionalmente, vivenciando situação de doença grave,
acometida de SÍNDROME DE WEST", tendo sido relatado ainda que "[...] a família não
possui meios de prover a sua própria manutenção, o que dificulta a interação social para sua
vida independente e de seu grupo familiar", sendo forçoso concluir que a recorrida vivencia a
exata situação de miséria que a Lei nº 8.742/93 (LOAS) busca tutelar, garantindo o mínimo
necessário para o sustento daqueles que se encontram em situação de perigo social. Atendido,
portanto, o requisito socioeconômico, não havendo que se falar em recebimento indevido do
benefício assistencial no caso em apreço, tampouco em ressarcimento das quantias já pagas
anteriormente.

11. Em seguida, quanto aos danos morais, de acordo a jurisprudência do c. STJ,
“só deve ser reputada como dano moral a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e
social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou
mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da
personalidade (REsp 1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe
09/11/2016)”, no que se conclui que os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano não
tem o condão de lesionar os direitos da personalidade de modo a ensejar reparação civil.

12. A cessação do benefício assistencial na esfera administrativa não constitui,
de plano, ato ilegal por parte da Autarquia hábil à concessão de dano moral, mesmo quando o
Poder Judiciário reconhece, posteriormente, o preenchimento das condições necessárias para
tanto. O INSS, enquanto instância administrativa, responsável pela regularidade da
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concessão/manutenção dos benefícios, tem atribuição para, aplicando a legislação vigente,
concluir pela sua cessação acaso entenda não mais restar preenchidos todos os requisitos. Da
análise do feito, como já destacado, no período compreendido entre abril de 2014 e dezembro
de 2015, o grupo familiar auferiu renda superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo, o que,
considerando a letra fria da lei, permitiria ao INSS promover a cessação do benefício. Não se
pode perder de vista que a Administração Pública atua em estrita observância da legalidade.

13. Apenas uma análise mais detalhada, realizada nesses autos, em uma análise
ponderada com diversos princípios de Direito, é que foi possível afastar o critério objetivo e
concluir pelo direito da parte autora à manutenção da percepção do benefício ora tratado. Fato
é que, mesmo tendo tais argumentos sido acolhidos em sede judicial, não é razoável exigir
que o INSS mantenha qualquer benefício quando entender não haver prova do preenchimento
dos requisitos legais. Igualmente, não se pode punir a apreciação levada à cabo pela autarquia
em razão de interpretação adotada acerca das normas de regência. Somente seria possível
falar em direito a reparação acaso comprovada má-fé do órgão público, o que não é sequer
ventilado na narrativa dos autos.

14. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO  AO
RECURSO apenas para afastar a condenação do INSS no pagamento de indenização por
danos morais. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55
da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000292595v27 e do código CRC 0e8bdbb4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0034761-45.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCINEIA DOS REIS SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 50 - OUT34) contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Federal do Juizado Especial Federal de São Mateus-ES (evento 42), que julgou procedente o
pedido autoral de concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa
portadora de deficiência, desde a data da entrada do requerimento (DER) na esfera
administrativa, qual seja 04/09/2017, com base no preenchimento dos requisitos cumulativos
da deficiência (incapacidade) e da miserabilidade (vulnerabilidade socioeconômica). Em suas
razões alega, em síntese, que a recorrida não atende aos requisitos legais para a obtenção do
benefício assistencial em comento, não tendo sido constatada incapacidade para a vida
independente e para o trabalho. Sustenta também que deve ser aplicada a Lei nº 11.960
(29/06/2009) 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
870.947. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. LUCINEIA DOS REIS SILVA, ora recorrida, apresentou contrarrazões
(evento 53) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. 04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de
pessoa portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o
patamar etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto)
do salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de vulnerabilidade
socioeconômica do grupo familiar.
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05. Convém estabelecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto
no art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele
que não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em
razão da EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas
com Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09.
Trata-se, portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do
art. 5º, §3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o
conceito trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão
pela qual as leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou
o referido §2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS). Por conseguinte, o conceito de pessoa
com deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e agora está relacionado à
desigualdade de oportunidades, passando a ser esta a sua ideia central.

06. No caso vertente, não tendo sido impugnado o atendimento ao requisito
socioeconômico, na forma da Lei nº 8.742/93 (LOAS), a controvérsia principal gravita em
torno da aferição do atendimento ao requisito da deficiência. Assim, da detida análise dos
autos, notadamente do laudo pericial judicial (evento 32) que a recorrida é portadora do vírus
HIV (CID B24), enfrentando ainda perda da visão (CID H54), com suspeita de lesão
cáustica, e úlcera em membro inferior prévia (CID L97) (quesito 5 do Juízo sobre o auxílio-
doença). Ainda de acordo com o expert do juízo, a recorrida "[...] possui incapacidade para
qualquer atividade laborativa, de forma temporária", apresentando alterações ao exame
físico e documentos médicos no sentido de não possuir condições para retornar ao trabalho,
ao menos temporariamente.

07. A Súmula nº 78 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), por seu
turno, prevê que "comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao
julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar
a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença". Da
análise do relatório social (evento 11 - CERT43) extrai-se que a recorrida "[...] é uma Pessoa
com HIV desde o ano de 2010, que faz acompanhamento junto ao CTA – Centro de Triagem e
Atendimento a Doenças Infectosas no município e São Mateus e que teve varias
intecorrências de abandono", bem com que "[...] a mesma tem baixa visão e lestimoniose
entre outras doenças", enfrentando ainda "[...] barreira referente a fatores ambientais
encontradas na interação do o seu meio que ressaltam na exposição sua incapacidade ao
trabalho, que o impede a realização de atividades laborativas". Compravado pela assitente
social que a parte autora se encontra em situação de vulnerabilidade social.

08. Neste contexto, diante do quadro de saúde da recorrida – trabalhadora
rural com baixa escolaridade, perda de visão e úlcera em membro inferior, das
condições pessoais relatadas pelo perito social e considerando que o vírus HIV é
patologia incurável que impreterivelmente impõe limitações para a atuação da pessoa no
mercado de trabalho, sendo que há laudos médicos nos autos que relatam que a autora
apresenta frequentes comorbidades inclusive de natureza infecciosa (vide laudo médico -
Evento 1 - out 3 - fl. 9), tenho que a recorrida pode ser considerada como pessoa com
deficiência nos termos da CF/88 e da LOAS, fazendo jus ao benefício assistencial ora
pleiteado, entendimento que se coaduna com a melhor jurisprudência acerca da matéria, como
se vê:
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ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.
PORTADOR DE AIDS. CEGUEIRA PARCIAL. BAIXA ESCOLARIDADE. POUCA
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ESTIGMATIZAÇÃO DA DOENÇA. DEFICIÊNCIA
CONFIGURADA. CONDIÇÕES QUE DENOTAM A VULNERABILIDADE SOCIAL.
MISERABILIDADE CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. JUROS DE
MORA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. - A Constituição garante
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua
própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se de benefício de
caráter assistencial, que deve ser provido aos que cumprirem tais requisitos,
independentemente de contribuição à seguridade social. - Nos casos em que confrontada com
pedidos de concessão de benefício assistencial por pessoa portadora de HIV, a jurisprudência
leva em consideração diversos elementos para decidir pela qualificação ou não do requerente
como pessoa com deficiência. No mesmo sentido, a Súmula 78 da Turma Nacional de
Uniformização prevê que [c]omprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV
, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a
analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da
doença. - A condição de portador de HIV é fator a ser considerado para análise de existência
de deficiência, mas não é suficiente para sua configuração. - No caso dos autos, é possível
concluir pela existência impedimento de longo prazo (AIDS) que, em interação com uma ou
mais barreiras (baixa escolaridade, pouca experiência profissional, oscilação do seu estado
de saúde, cegueira parcial, estigmatização social da doença), obstrui a participação plena e
efetiva do autor na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, o
quadro apresentado se ajusta ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo
20, § 2º, da Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011 [...] Apelação a que se dá
parcial provimento. (ApelRemNec 0031681-80.2016.4.03.9999, DESEMBARGADOR
FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/07/2017.)

09. Relativamente ao pleito recursal pela aplicação da Lei nº 11.960/09 para
definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária até que seja definida a
modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947, o e. Supremo Tribunal
Federal (STF), na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE,
decidindo que:

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.

10. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
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não me parece sequer 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. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal (JF), com deliberação do CJF, datado de dezembro
de 2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

12. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. 

13. Isso porque a modulação de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as
situações jurídicas consolidadas no tempo, relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou
requisitados via precatório. Assim, excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em
precatórios (ou de efetiva requisição) ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção
passou a se dar com o manejo do IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje,
eventual inscrição de crédito em precatório não se utiliza mais do índice afastado,
concluindo-se que, no âmbito dos precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja
justa correlação, em verdade, a fase de liquidação do julgado deve, também, contar com o
afastamento completo da TR, sob pena de se atribuir a índice já reputado inconstitucional,
aplicabilidade para todos os cálculos que passarem pelo período compreendido entre 2009 e
2015, situação que tornaria inócua a decisão proferida pelo e. STF e por essa Turma Recursal.

14. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Ilustre Min. Luiz Fux,
dando efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da
federação não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos
processos correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a
sistemática advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar
incidentalmente a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção
monetária, de modo que a decisão proferida pela Corte superior apenas ratificaria tal
posicionamento.

15. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a autarquia federal recorrente em custas – estando isenta do pagamento em razão do
disposto no art. 4º, I da Lei nº 9.289/96 – e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez
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por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado
o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000288017v18 e do código CRC aa10e7f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5007833-91.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 23) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
1º Juizado Especial Federal de Vitória-ES (evento 20), que julgou procedente o pedido
autoral de concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa idosa, desde a
data de entrada do requerimento (DER) na esfera administrativo, qual seja 26/06/2018, com
base no preenchimento dos requisitos cumulativos da idade (etário) e da miserabilidade
(vulnerabilidade socioeconômica). Em suas razões alega, em síntese, que não há
miserabilidade a ser tutelada por benefício previdenciário no caso concreto, tendo em vista
que o recorrido possui renda própria, inclusive superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo.
Aduz ainda que, mantida a condenação, não se mostra razoável a retroação dos efeitos
financeiros do benefício à DER, eis que o recorrido somente passou a preencher o requisito
econômico após análise judicial. Sustenta também que o índice de correção a ser aplicado é
aquele previsto art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09. Pugna,
por fim, pela reforma da sentença.

02. CESAR DOS SANTOS, ora recorrido, deixou de apresentar contrarrazões
(evento 33).

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.
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05. No caso vertente, os documentos pessoais acostados aos autos (evento 1 -
CERTCAS2) comprovam que o recorrido é nascido em 31/12/1952, contando com 66
(sessenta e seis) anos de idade na DER, ocorrida em 26/06/2018. O recorrido, portanto, é
pessoa idosa para os fins da Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a controvérsia dos autos
gravita em torno da aferição do atendimento ao critério socioeconômico, por meio da
avaliação das condições de vida do recorrente e de seu núcleo familiar.

06. Neste passo, infere-se da certidão exarada pela Ilustre Oficiala de Justiça
(evento 7 - CERT1) em cumprimento ao mandado de verificação das condições sociais
(evento 5), que o recorrido reside somente com sua esposa, Sra. MARIA RAMOS
SANTANA SOUZA DOS SANTOS, bem como que esta não aufere qualquer valor a título de
renda mensal. A renda familiar é proveniente da pensão por acidente ferroviário auferida pelo
recorrido, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo (evento 1
- OUT16) vigente. Ressalto que referida pensão não configura o óbice estabelecido pelo
artigo 20, §4º da Lei n. 8742/93, ao contrário, situa-se na exceção contida nesse dispositivo
legal - pensão especial de natureza indenizatória - uma vez que tem exatamente o intuito de
indenizar aquele que sofreu acidente de natureza ferroviária. 

07. Vale dizer que o Enunciado nº 46 das Turmas Recursais do ES (TR-ES)
preceitua que a renda mensal de aposentadoria em valor equivalente a um salário-mínimo,
concedida a pessoa com mais de 65 (sessenta e cinco) 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 nº
8.742/93 (LOAS), devendo ser aplicado, por analogia, o art. 34, parágrafo único, da Lei nº
10.741/03 (Estatuto do Idoso).

08. No caso concreto, a renda auferida pelo recorrido é inferior ao  valor do
salário-mínimo vigente e deve ser desconsiderada do cálculo da renda familiar per capita que,
no caso em comento, equivale a zero. Tal quantia não supera o parâmetro legalmente
estabelecido em ¼ (um quarto) do salário-mínimo vigente, sendo possível, ao menos em tese,
o reconhecimento da condição de vulnerabilidade socioeconômica do recorrido e de sua
família no caso concreto.

09. Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.
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10. Neste contexto, extrai-se da certidão exarada pela Ilustre Oficiala de Justiça
e das fotos que a instruem (evento 7) em cumprimento ao mandado de verificação das
condições sociais (evento 5) que o recorrido vive em residência edificada em alvenaria, com
piso de cimento e telhado de amianto. Ainda de acordo com o relato da Ilustre Oficiala de
Justiça, as paredes contam com com reboco precário e, em algumas partes, há tijolos
aparentes, infiltrações e até rachaduras. Ademais, bem se observou em sede de sentença que a
residência "[...] é simples e não apresenta bom estado de conservação e habitabilidade". 

11. Vale registrar que as despesas mensais com gás de cozinha, medicamentos,
alimentação e energia elétrica giram em torno de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),
assim como que "[...] o fornecimento de energia foi interrompido, por falta de pagamento"
(evento 20). A renda familiar mostra-se insuficiente para cobrir as despesas relatadas, sendo
forçoso concluir que o recorrido vive em situação de miserabilidade, restando atendido o
requisito socioeconômico no caso em apreço. Rejeito, portanto, a tese recursal de que não há
miserabilidade a ser tutelada por benefício previdenciário no caso concreto.

12. Melhor sorte não merece o pleito recursal no sentido de que, mantida a
condenação, não seria razoável a retroação dos efeitos financeiros do benefício à DER, eis
que o recorrido somente teria passado a preencher o requisito econômico após análise
judicial. Isso porque o acervo probatório dos autos comprova que o recorrido já vivia em
estado de miserabilidade à época da DER, não havendo provas de mudança significativa de
tal quadro. Não se mostra razoável, portanto, transferir ao recorrido o ônus pelo não
reconhecimento de tal situação na esfera administrativa.

13. Em seguida, também não prospera a tese recursal no sentido de que o índice
de correção monetária a ser aplicado seria aquele previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação dada pela Lei nº 11.960/09, isso porque o e. Supremo Tribunal Federal (STF), na
sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo que:

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.

14. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
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não me parece sequer 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.

 15. Devem ser, portanto, mantidos os termos da sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

16. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários).

17. Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em precatório não se utiliza mais
do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos precatórios, ele foi efetivamente
extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase de liquidação do julgado deve,
também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena de se atribuir a índice já
reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que passarem pelo período
compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a decisão proferida pelo e. STF
e por essa Turma Recursal.

18. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

19. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a autarquia federal recorrente em custas – estando isenta do pagamento em razão do
disposto no art. 4º, I da Lei nº 9.289/96 – e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Com o
trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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
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RECURSO CÍVEL Nº 5008860-12.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SCOPEL (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio da Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
interpõe recurso inominado (evento 36) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
3º Juizado Especial Federal de Vitória-ES (evento 26), que julgou procedente o pedido
autoral de concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa portadora de
deficiência, desde a data de entrada do requerimento (DER) na esfera administrativa, qual
seja 15/01/2018, com base no preenchimento dos requisitos cumulativos da incapacidade
(deficiência) e da vulnerabilidade socioeconômica (miserabilidade). Em suas razões alega, em
síntese, que o laudo pericial judicial constatou que a recorrida não se enquadra no conceito
atual de pessoa portadora de deficiência. Aduz ainda que o perito judicial confirmou que a
recorrida possui aptidão física e mental para trabalhar, desde que evite atividades com
sobrecarga mecânica sobre a coluna e membros inferiores. Pugna, por fim, pela reforma da
sentença.

02. MARIA DAS GRACAS SCOPEL, ora recorrida, apresentou contrarrazões
(evento 39) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de vulnerabilidade
socioeconômica do grupo familiar.
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05. Convém estabelecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto
no art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele
que não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em
razão da EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas
com Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09.
Trata-se, portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do
art. 5º, §3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o
conceito trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão
pela qual as leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou
o referido §2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS). Por conseguinte, o conceito de pessoa
com deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e agora está relacionado à
desigualdade de oportunidades, passando a ser esta a sua ideia central.

06. No caso vertente, não tendo sido impugnado o atendimento ao requisito
socioeconômico, na forma da Lei nº 8.742/93 (LOAS), a controvérsia principal gravita em
torno da aferição do atendimento ao requisito da deficiência. Assim, da detida análise dos
autos, notadamente do laudo pericial judicial (evento 15) extrai-se que a recorrida enfrenta
quadro de "espondilodiscoartrose de coluna lombar" (quesito 4), de modo que sofre com
dores na coluna e nas pernas (quesito 2). Ainda de acordo com o expert do juízo, a recorrida
possui aptidão física e mental para trabalhar, desde que "[...] evite sobrecarga mecânica sobre
a coluna e membros inferiores" (quesito 10), podendo exercer atividades administrativas
como porteiro ou ascensorista, por exemplo (quesito 11).

07. Ressalto que a Súmula nº 29 da e. Turma Nacional de Uniformização (TNU)
prevê que para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93 (LOAS), a incapacidade para a
vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas
também a que a impossibilita de prover ao próprio sustento. Ademais, a jurisprudência da
TNU é no sentido de que a parcialidade da incapacidade não impede, por si só, o deferimento
do benefício em questão, sendo necessária a análise das condições pessoais da parte, inclusive
a possibilidade da sua reinserção no mercado de trabalho. Para tanto, deve ser balizada a
ocupação efetivamente disponível, a incapacidade que lhe acometeu, a idade, o grau de
instrução, bem como a época e local em que vive.

08. Neste contexto, as provas dos autos denotam que a recorrida encontra-se
em idade avançada (63 anos - evento 1 - ANEXO2), possui baixo grau de instrução (ensino
fundamental incompleto), encontra-se fora do mercado de trabalho competitivo (não
possui  nenhuma anotação no CNIS - vide Evento 23 - pet2) e enfrenta fortes dores nas
pernas e na coluna, em razão do quadro de espondilodiscoartrose de coluna
lombar. Deste modo, a despeito da possibilidade de exercício de atividade que não exija
sobrecarga de peso sobre a coluna e membros inferiores (evento 15 - LAUDO1 - quesito 16),
refuto a tese referente à possibilidade de exercício de outra atividade, considerando a idade e
o grau de instrução da recorrida, que representam importantes obstáculos à sua reinserção no
mercado de trabalho, nas condições em que se encontra.

09. Assim, diante da evidente ausência de qualificação profissional para exercer
outras atividades que não demandem esforço físico, tenho que a recorrida não possui
capacidade para o desempenho de qualquer trabalho que possa gerar renda, a fim de prover a
sua manutenção. A recorrente é, portanto, pessoa portadora de deficiência incapaz de manter a
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própria subsistência, sendo este o exato público-alvo que a LOAS busca tutelar, oferecendo
proteção mínima aos portadores de deficiência em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.

10. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. Condeno a autarquia federal recorrente em custas – estando isenta do pagamento
em razão do disposto no art. 4º, I da Lei nº 9289/96 – e honorários de sucumbência, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000291171v13 e do código CRC a2561bc7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0028054-67.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANILSON FIDELES REIS (AUTOR)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpõe recurso
inominado (evento 75 - RecIno3) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do 3º
Juizado Especial Federal de Vitória-ES (evento 68), que julgou procedente o pedido autoral
de concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa portadora de
deficiência, desde a data de entrada do requerimento na esfera administrativa, qual
seja 29/05/2017 (evento 1 - OUT2 - fl. 09), com base no preenchimento dos requisitos
cumulativos da incapacidade (deficiência) e da miserabilidade (vulnerabilidade
socioeconômica). Em suas razões alega, preliminarmente, a nulidade da sentença frente à
inobservância do devido processo legal, eis que fora indeferido o seu pedido de realização de
perícia socioeconômica com assistente social. No mérito, aduz em síntese, que o recorrido
não atende ao requisito socioeconômico, visto que não foram apuradas a composição nem a
renda familiar, tampouco o critério da deficiência, devendo prevalecer a perícia médica
administrativa, que não reconheceu a condição de deficiente do recorrido nos termos da Lei
nº 8.742/93 (LOAS). Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. VANILSON FIDELES REIS, ora recorrido, apresentou contrarrazões
(evento 80) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.
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05. Vale ressaltar que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto no art.
20 Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele que não
podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em razão da EC
nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas com
Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09. Trata-se,
portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do art. 5º,
§3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o conceito
trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, de maneira que as
leis não podem trazer um conceito que o contradiga, por isso, o legislador alterou o §2º do art.
20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), supracitado. Por conseguinte, o conceito de pessoa com
deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e agora está relacionado à desigualdade
de oportunidades, passando a ser esta a ideia central do conceito de deficiência.

06. Em seguida, relativamente à preliminar de nulidade da sentença por
inobservância do devido processo legal, tenho que esta merece ser rejeitada. Isso porque, em
que pese não tenha sido realizada perícia socioeconômica com assistente social no caso em
tela, bem se observou em sede de sentença que "[...] a Defensoria Pública estadual atestou
que o autor é morador de rua (evento 12_OUT6)", podendo inclusive ser encontrado no
Centro de Referência Especializado para Polulação em Situação de Rua (CENTRO
POP) de Vila Velha. Demais disso, o INSS realizou análise dos dados do recorrido na esfera
administrativa sem que tenha sido detectado que a renda familiar per capita extrapola o limite
de ¼ (um quarto) do salário-mínimo, de modo que resta suprida a necessidade de perícia
social no caso em tela.

07. No mérito, quanto à alegação de que não fora atendido o critério
socioeconômico, eis que não se apurou a composição e renda familiar do recorrido, a
declaração da Defensoria Pública Estadual (DPE) no sentido de que o recorrido é morador de
rua (evento 12) faz presumir que este não possui residência fixa, não exerce atividade
laborativa e não aufere qualquer valor a título de renda apta a prover-lhe o sustento, de modo
que experimenta verdadeira situação de miserabilidade, sendo forçoso concluir que
o recorrido vivencia a exata situação de miséria que a Lei nº 8.742/93 (LOAS) busca tutelar,
garantindo o mínimo necessário para o sustento daqueles que se encontram em situação de
perigo social. Atendido, portanto, o requisito socioeconômico no caso concreto.

08. No tocante ao requisito da deficiência, ressalto que foram realizadas DUAS
PERÍCIAS nos autos. Da análise da primeira perícia médica judicial realizada com médico
ortopedista (evento 20), inferire-se que o recorrido é portador de "[...] sequela de Fratura do
Punho e Antebraço ESQ., atualmente consolidada com LEVE desvio e sub-luxação dorsal da
articulação rádio-ulnar distal ESQ" (quesito 3), sem limitações funcionais para os antebraços
e punhos (quesito 4), tendo sido negada a necessidade de assistência permanente de terceiros
(quesito 9) ou prejuízo na convivência em sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (quesito 8). Todavia, relatou o expert do Juízo que o recorrido "[...] também
padece de patologias de ordem Psiquiátrica (Dependência Alcoólica e Química – crack)",
recomendando avaliação por perito especialista.

09. Realizada segunda perícia médica judicial, desta vez com
médica especialista em psiquiatria (evento 56), muito embora não tenha sido expressamente
consignado que o recorrido enfrenta impedimentos de longo prazo capazes de obstruir
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sua participação plena e efetiva na vida em sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas, detectou a expert do Juízo que o recorrido é portador de doença mental, qual
seja dependência de crack e álcool, bem como transtorno depressivo maior, episódio grave
com sintomas psicóticos (quesito 2), não se encontrando apto a exercer sua atividade habitual
de pedreiro (quesito 6).

10. Ainda de acordo com a médica perita, a incapacidade para a atividade
habitual de pedreiro que acomete o recorido pode ser caracterizada como de duração
indefinida, tendo iniciado há mais de um ano e estimando prazo de recuperação de não menos
do que 2 (dois anos), período recomendado pela perita para internação do recorrido em
clínica especializada para dependência química com vistas a recuperação de sua capacidade
laborativa (quesitos 13, 15 e 16), tendo sido constatado, ainda, que o recorrido necessita de
assistência permanente de terceiros para as atividades diárias, sendo necessária ser
mantido sob vigilância (quesito 20).

11. Neste contexto, em virtude das comprovadas limitações enfrentadas pelo
recorrido, estas decorrentes do seu delicado quadro de saúde (quadro psicótico decorrente de
dependência química - crack), do seu baixo grau de instrução, assim como da evidente
ausência de qualificação profissional para exercer outras atividades que não demandem
esforço físico e da situação de risco social e vulnerabilidade em que vive, é de se perceber
que o recorrido não tem capacidade para o desempenho de qualquer trabalho que possa gerar
renda a fim de prover-lhe a manutenção.

12. Assim, com base na Súmula nº 29 da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU), que 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 que impossibilita de prover ao próprio
sustento”, tenho como atendido o requisito da deficiência (incapacidade) no caso em tela.
Sentença mantida.

13. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. Condeno a autarquia federal recorrente em custas – estando isenta do pagamento
em razão do disposto no art. 4º, I da Lei nº 9289/96 – e honorários de sucumbência, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313303v23 e do código CRC c7efdc15.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5006737-41.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JULIA MARQUES GERHARDT (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. JULIA MARQUES GERHARDT interpõe recurso inominado (evento 33)
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do 3º Juizado Especial Federal de Vitória-
ES (evento 27), que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício assistencial
de prestação continuada à pessoa idosa, com base no não atendimento ao requisito da
miserabilidade (vulnerabilidade socioeconômica). Em suas razões alega, em síntese, que
restou comprovada a sua situação de risco e vulnerabilidade social. Aduz ainda que atende
aos critérios para concessão do benefício assistencial ora pleiteado, ainda que seu cônjuge
perceba renda mensal em valor um pouco superior ao valor do salário-mínimo. Pugna, por
fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ora recorrido,
pessoa jurídica de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da
União (AGU), apresentou contrarrazões (evento 36) nas quais requer, em síntese, o
desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.

05. No caso vertente, os documentos pessoais acostados aos autos (evento 13 -
OUT2 - fls. 01/02) comprovam que a recorrente é nascida em 20/12/1947, de modo que
contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade na data de entrada do requerimento (DER) na
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esfera administrativa, ocorrida em 14/07/2016 (evento 21 – OUT1 - fl. 01). A recorrente,
portanto, é considerada pessoa idosa para os fins da Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a
controvérsia dos autos gravita em torno da aferição do atendimento ao critério
socioeconômico, por meio da avaliação das condições de vida da recorrente e de seu núcleo
familiar.

06. No tocante ao requisito da vulnerabilidade socioeconômica (miserabilidade),
infere-se da certidão exarada pela Ilustre Oficiala de Justiça (evento 18) em cumprimento ao
mandado de verificação das condições sociais (evento 16), que a recorrida reside somente
com seu cônjuge, Sr. DEUTIMIO GERHARDT. Importa destacar que a renda familiar é
proveniente do benefício de aposentadoria percebido pelo Sr. DEUTIMIO, no valor de R$
1.090,00 (mil e noventa reais) mensais (evento 26). Diante disso, a renda familiar per capita
no caso em tela equivale a R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais). Tal valor supera o
parâmetro legalmente estabelecido em ¼ (um quarto) do salário-mínimo vigente, superando
também o parâmetro jurisprudencial de ½ (meio) salário-mínimo. Desta forma, não é
possível, ao menos em tese, o reconhecimento da condição de vulnerabilidade
socioeconômica da recorrida e de sua família no caso em comento.

07. Vale dizer que, não obstante o Enunciado nº 46 das Turmas Recursais do ES
preceituar que a renda mensal de aposentadoria em valor equivalente a um salário-mínimo,
concedida a pessoa com mais de 65 (sessenta e cinco) 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 nº
8.742/93 (LOAS), devendo ser aplicado, por analogia, o art. 34, parágrafo único, da Lei nº
10.741/03, no caso concreto, a renda auferida pelo cônjuge da recorrente ultrapassa o valor
do salário-mínimo, não sendo possível desconsiderar tal quantia do cálculo da renda familiar
per capita.

08. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.

09. Diante disso, extrai-se da certidão exarada pela Ilustre Oficiala de Justiça e
das fotos que a instruem (evento 18) em cumprimento ao mandado de verificação das
condições sociais (evento 16) que a recorrida vive em residência simples, porém longe da
situação de miséria que a Lei nº 8.742/93 (LOAS) busca tutelar, garantindo o mínimo
necessário para o sustento daqueles que se encontram em situação de perigo social, sendo

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 167



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 598/707

5006737-41.2018.4.02.5001 500000281337 .V3 JES51416© JES7044

possível, ainda, extrair da referida certidão, bem como do acervo fotográfico que a
acompanha, elementos materiais aptos a afastar o reconhecimento da condição de
miserabilidade da recorrida e de sua família, tais como piso de cerâmica, banheiro, aparelho
de TV de tela plana, box no banheiro com porta de blindex, fogão, geladeira e forno de
microondas, além de móveis  decorativos (cristaleira, lustre, etc) e eletrodomésticos em boas
condições de uso e de conservação, sendo possível constatar ainda que a recorrente vive em
residência construída em alvenaria, com pelo menos 01 (um) quarto, 01 (uma) sala, 01(uma)
cozinha, e 01 (um) banheiro.

10. Não preenchido, portanto, o requisito socioeconômico no caso em comento,
não apenas porque o valor da renda familiar per capita supera o parâmetro de referência de ¼
(um quarto) do salário-mínimo vigente – superando também o parâmetro jurisprudencial de ½
(meio) salário-mínimo per capita, como também em atenção ao acervo probatório dos autos,
que não indica situação de miserabilidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Público.
Com efeito, não obstante a alegação de que a concessão do benefício assistencial em comento
seja de grande relevância para “[...] para garantir o mínimo de dignidade à Autora”, o
benefício de prestação continuada previsto na Lei nº 8.742/93 (LOAS) não se presta a
aumentar a renda de famílias pobres, situação da grande maioria das famílias brasileiras, mas
sim a garantir o mínimo de condições de vida para as pessoas que se encontram em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, não sendo este o caso dos autos.

11. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade concedida (evento 27), nos termos do artigo 98,
§3º do Código de Processo Civil (CPC).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000281337v3 e do código CRC 23dd4a67.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:16
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 167



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 599/707

5002064-65.2019.4.02.5002 500000302759 .V11 JES51416© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5002064-65.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA PEREIRA MODESTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. MARIA PEREIRA MODESTO interpõe recurso inominado (evento 36)
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do Juizado Especial Federal de Cachoeiro
de Itapemirim-ES (evento 29), que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento do
benefício assistencial de prestação continuada (PBC) com base no não atendimento ao
requisito da miserabilidade (vulnerabilidade socioeconômica). Em suas razões alega, em
síntese, que vive em situação de extrema pobreza. Aduz ainda que a renda familiar é
insuficiente para prover todas as despesas básicas, bem como que deve ser excluído do
cálculo da renda mensal familiar o valor da aposentadoria de seu cônjuge, de modo que as
provas dos autos evidenciam a situação de vulnerabilidade social em que vive. Pugna, por
fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ora
recorrido, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU), apresentou
contrarrazões (evento 40) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência, ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.

05. No caso vertente, os documentos pessoais acostados aos autos (evento 1 -
SITCADCPF5) comprovam que a recorrente é nascida em 10/08/1937, superando os
65 (sessenta e cinco) anos de idade na data da cessação do benefício (DCB) na esfera

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 168



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 600/707

5002064-65.2019.4.02.5002 500000302759 .V11 JES51416© JES7044

administrativa, ocorrida em 01/12/2018 (evento 1 – CNIS7). A recorrente, portanto, é
considerada pessoa idosa para os fins da Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a controvérsia
dos autos gravita ao redor da aferição do atendimento ao critério socioeconômico, por meio
da avaliação das condições de vida da recorrente e de seu núcleo familiar.

06. Neste contexto, infere-se do mandado de constatação exarado pelo Ilustre
Oficial de Justiça (evento 19 - AUTO2) em cumprimento ao mandado de verificação das
condições sociais (evento 16), que a recorrida reside com seu cônjuge, Sr. JOSÉ MODESTO,
também idoso, bem como que a renda mensal familiar é proveniente do benefício de
aposentadoria percebido pelo Sr. JOSÉ. A partir da pesquisa realizada na base da Receita
Federal (evento 7 - OUT1 - fl. 04), extrai-se que o Sr. JOSÉ aufere mensalmente a quantia
de R$ 1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais), do modo que a renda familiar per capita no
caso em tela equivale a R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). Tal valor supera o
parâmetro legal de ¼ (um quarto) do salário-mínimo, não sendo possível, ao menos em tese,
o reconhecimento da condição de miserabilidade da recorrida no caso concreto.

07. Vale dizer que, não obstante o Enunciado nº 46 das Turmas Recursais do ES
(TR-ES) preceituar que a renda mensal de aposentadoria em valor equivalente a um salário-
mínimo, concedida a pessoa com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, não deve ser
computada para efeitos de apuração da renda familiar per capita a que se refere o art. 20, §3º,
da Lei nº 8.742/93 (LOAS), devendo ser aplicado, por analogia, o art. 34, parágrafo único, da
Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), no caso em comento, a renda auferida pelo cônjuge da
recorrente ultrapassa o valor do salário-mínimo, não sendo possível desconsiderar tal quantia
do cálculo da renda familiar per capita.

08.  Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.

09. Diante disso, extrai-se mandado de constatação exarado pelo Ilustre
Oficial de Justiça - e das fotos que o instruem (evento 19 - AUTO2), que a recorrida vive em
residência simples, mas não se encontra na situação de miséria que a LOAS busca tutelar,
garantindo o mínimo necessário para o sustento daqueles que se encontram em situação de
perigo social, sendo possível, ainda, extrair do referido documento, e do acervo fotográfico
que o acompanha, elementos materiais aptos a afastar o reconhecimento da condição de
miserabilidade da recorrida, tais como piso frio, banheiro, aparelho de TV tela plana, fogão
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(financiado), geladeira, lavadora de roupas tipo tanquinho e móveis em condições razoáveis
de uso e de conservação. Constata-se ainda que a recorrente vive em residência própria,
construída em alvenaria, com aproximadamente 75m².

10. Não preenchido, portanto, o requisito socioeconômico no caso em comento,
não apenas porque o valor da renda familiar per capita supera o parâmetro de referência de ¼
(um quarto) do salário-mínimo vigente, como também em razão do conjunto probatório dos
autos, que não indica situação de miserabilidade capaz de ensejar a intervenção do Poder
Público. Com efeito, não obstante o pleito pelo julgamento do feito com base no princípio da
dignidade da pessoa humana, tenho que o benefício em comento não se presta a aumentar a
renda de famílias pobres, situação da grande maioria das famílias brasileiras, mas sim a
garantir o mínimo de condições de vida para as pessoas que se encontram em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, não sendo este o caso dos autos.

11. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade concedida (evento 3), nos termos do §3º
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000302759v11 e do código CRC 7f74762b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5016683-37.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA NEUSA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. MARIA NEUSA DOS SANTOS interpõe recurso inominado (evento 37)
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do 3º Juizado Especial Federal de Vitória-
ES (evento 30), que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício assistencial
de prestação continuada (BPC) à pessoa portadora de deficiência desde a data de entrada do
requerimento (DER) na esfera administrativa, qual seja 30/11/2017, com base no não
atendimento ao requisito da deficiência (incapacidade). Em suas razões alega, em síntese, que
o laudo pericial judicial foi elaborado de forma superficial, não tendo sido considerada a
documentação médica acostada à inicial, que por sua vez comprova o quadro de bipolaridade
que a acomete. Aduz ainda que encontra-se incapacitada para o exercício de suas atividades
habituais, enfrentando impedimento que, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as
demais pessoas. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ora recorrido,
pessoa jurídica de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da
União (AGU), apresentou contrarrazões (evento 40) nas quais requer, em síntese, o
desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.
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05. Cumpre estabelecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto
no art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele
que não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em
razão da EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas
com Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09.
Trata-se, portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do
art. 5º, §3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o
conceito trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão
pela qual as leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou
o §2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), supracitado. Por conseguinte, o conceito de
pessoa com deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e, agora, está relacionado à
desigualdade de oportunidades, passando a ser esta a ideia central do referido conceito.

06. No caso vertente, infere-se da perícia médica judicial (evento 17) que a
recorrente é portadora de “transtorno misto depressivo ansioso” (quesito 02), apresentando
"ansiedade leve e discreta hipotimia" (quesito 04). Tal constatação se deu com base em
"anamnese, exame psíquico, cópia de prontuário do posto de saúde (sem registro de
passagem pela psiquiatria), e laudo prévio (datado de agosto de 2017 )" (quesito 05). No
entanto, acerca da existência de limitação que prejudique a recorrente na convivência em
sociedade (quesito 10), a expert do Juízo respondeu de forma negativa. Ainda,
a médica perita relatou que não existe incapacidade, devendo a recorrente "manter tratamento
psiquiátrico regular com disponibilização da medicação, afim de evitar período de
incapacidade psiquiátrica futura" (quesito 117).

07. Assim, a despeito do que afirma a recorrente acerca da existência de farta
documentação médica, capaz de comprovar a existência dos alegados impedimentos de longo
prazo para sua participação plena e efetiva na vida em sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas, da detida análise dos autos, somente se encontra presente uma única
declaração de médico psiquiatra do Sistema Único de Saúde (SUS), datada de agosto de
2017, segundo a qual a recorrida realiza tratamento psiquiátrico regular para F32 (episódios
depressivos) enfrentando "[...] eposódios de desorientação espacial, que comprometem sua
atividade laboral" (evento 1 - OUT8). Tal documento, por si só, não se mostra suficiente para
infirmar o conteúdo da perícia médica judicial e para configurar o requisito e impedimento de
longo prazo (dois anos).

08. Neste contexto, tenho que o quadro de saúde da recorrente não representa
impedimento para sua participação plena e efetiva na vida em sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas, tendo em vista que, segundo a expert do juízo, a recorrente
não enfrenta “incapacidade para o trabalho ou o impedimento para ter participação na
sociedade” (quesito 16), podendo inclusive exercer atividade laborativa, desde que
"mantenha o tratamento medicamentoso" (quesito 12), de sorte que a recorrente não pode ser
considerada pessoa com deficiência que possui impedimentos de longo prazo, à luz do
disposto nos parágrafos 2º e 10 do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), não sendo possível
enquadrá-la no conceito atual de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício
assistencial ora pleiteado.
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09. Ademais, filio-me ao entendimento de que o laudo médico pericial judicial
se caracteriza como elemento de prova, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, sendo possível atribuir-lhe maior eficácia probatória em contraposição aos atestados
médicos obtidos unilateralmente pelas partes, em atenção ao disposto no Enunciado nº 08 da
e. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo (TR-ES), segundo o qual “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”.

10. Assim, não atendido o requisito objetivo da incapacidade (deficiência), fica
prejudicada a análise do atendimento ao requisito da vulnerabilidade socioeconômica
(miserabilidade), sendo desnecessário perquirir a tal respeito, diante da necessidade de
preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no caput do art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS) para concessão do benefício assistencial ora pleiteado.

11. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade concedida (evento 30), nos termos do artigo 98,
§3º do Código de Processo Civil (CPC).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000296019v8 e do código CRC 2c086bdf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001623-84.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ROSALINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. ROSALINA FERREIRA DA SILVA interpõe recurso inominado (evento
37) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do Juizado Especial Federal de
Cachoeiro de Itapemirim-ES (evento 24), que julgou improcedente o seu pedido de concessão
do benefício assistencial de prestação continuada (BPC) à pessoa idosa, com base no não
atendimento ao requisito da miserabilidade (vulnerabilidade socioeconômica). Em suas
razões alega, em síntese, que não possui renda e mora temporariamente "de favor" na casa
onde seu irmão reside com a esposa, restando atendido o requisito da miserabilidade. Pugna,
por fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ora recorrido,
pessoa jurídica de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da
União (AGU), apresentou contrarrazões (evento 42) nas quais requer, em síntese, o
desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20 da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) – grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.

05. No caso em apreço, os documentos pessoais acostados aos autos (evento 1 -
ANEXO2 - fls. 01/02) comprovam que a recorrente é nascida em 30/11/1952, contando com
idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos na data de entrada do requerimento (DER) na
esfera administrativa, ocorrida em 19/03/2018 (evento 1 - ANEXO6). A recorrente, portanto,
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é considerada pessoa idosa para os fins da Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a
controvérsia dos autos gravita em torno da aferição do atendimento ao critério
socioeconômico, por meio da avaliação das condições de vida da recorrente e de seu núcleo
familiar.

06. Importa esclarecer que o benefício ora pleiteado fora concedido à recorrente,
tendo sido cessado no dia 21/03/2018 (evento 14 - PROCADM1 - fl. 49) eis que o irmão
solteiro da requerente não havia sido incluído no seu núcleo familiar para fins de aferição da
renda per capita. Isso porque, considerando a renda auferida pelo irmão da recorrente, Sr.
JOSÉ AMILTON FERREIRA DA SILVA, a renda per capita mensal da família ultrapassava
o limite de ¼ (um quarto) do salário-mínimo vigente per capita. Todavia, a recorrente fez
prova da existência de união estável entre o Sr. JOSÉ AMILTON e a Sra. EMILIA
RODRIGUES PEREIRA, vínculo capaz de afastar a inclusão deste no núcleo familiar da
recorrente para os fins da LOAS.

07. Neste passo, extrai-se do relatório social (evento 15 - CERT1), que a
recorrente reside com seu irmão (Sr. JOSÉ AMILTON), com sua cunhada (Sra. EMILIA), e
com sua sobrinha neta (Emilly) de 11 (onze) anos de idade (quesito b do Juízo), bem com que
não aufere qualquer valor a título de renda (quesito a do Juízo), não possui filhos (quesito c
do Juízo) e vive "sem custos" na residência de propriedade de seu irmão e de sua
cunhada (quesito d do Juízo). Nesse ponto, reconhecço que a Turma Nacional de
Uniformização (TNU) consolidou entendimento de que, para fins de aferição da renda per
capita, o grupo familiar deve ser definido a partir da interpretação restrita do disposto no art.
16 da Lei nº. 8.213/91 e no art. 20 da Lei nº. 8.742/93 (LOAS), devendo ser excluídos do
grupo familiar os irmãos casados (00536973820094013400, JUIZ FEDERAL FERNANDO
MOREIRA GONÇALVES, DOU 24/02/2017 PÁG. 119/219).

08.  No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp nº
1.112.557, assentou que o critério objetivo serve apenas como parâmetro, não formando
prova absoluta, nem sendo determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser
promovida detida análise da situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade
[...]. 6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa
delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a
vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu
direito de julgar. 7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe
20/11/2009)”.

09. Neste contexto, da análise da relatório social e das fotos que a instruem
(evento 15), infere-se que a recorrente reside em imóvel de propriedade do irmão, de
alvenaria e laje, banheiro e cozinha revestidos de ladrilho, box de granito, assoalho de
madeira nos quartos e sala, pintura e reboco concentrados na parte interna, contando ainda
com garagem e um veículo de propriedade do irmão da recorrente que visualmente aparenta
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estar em perfeito estado de conservação. Ainda segundo o Ilustre Oficial de Justiça, os
móveis e eletrodomésticos são simples e encontram-se em bom estado de uso e de
conservação, razão pela qual tenho que assiste razão ao Juízo sentenciante ao concluir 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".

10. Desta forma, em que pese o irmão da recorrente não integrar o seu núcleo
familiar para os fins da LOAS, apesar de residir sob o mesmo teto que a recorrente, em
consonância com o disposto nos artigos 203, 227, 229 e 230 da CF/88, tenho que o dever
assistencial do Poder Público é subsidiário ao da família, esta considerada em sentido amplo,
não sendo possível eximir os irmãos - ainda que casados ou conviventes em união estável - da
obrigação de prestar amparo aos irmãos na velhice, nos termos da melhor jurisprudência
acerca da matéria, exemplificada pelo PEDILEF 05173974820124058300 (JUIZ FEDERAL
FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, TNU, DOU 12/09/2017). 

11. Ademais, a TNU firmou entendimento no sentido de que a presunção
absoluta de miserabilidade cederá, também, quando “sendo a miserabilidade no seu contexto
global, o elemento relevante para a concessão do benefício, a renda gera em favor dos
cidadãos uma presunção do atendimento do requisito legal, mas que pode ser afastada
quando o conjunto probatório, examinado globalmente, demonstra que existe renda não
declarada, ou que o requerente do benefício tem as suas necessidades amparadas
adequadamente pela sua família. Em suma, entendo que a presunção absoluta não é
compatível com a exigência de avaliação de todo o contexto probatório” (PEDILEF de nº
5000493-92.2014.4.04.7002), sendo esta a situação narrada nos autos.

12. Não atendido, portanto, o requisito socioeconômico no caso em apreço. Isso
porque, em que pese a renda familiar per capita não superar o parâmetro legalmente
estabelecido (¼ do salário-mínimo) para aferição da renda familiar, as provas dos autos não
denotam situação de miserabilidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Público. Demais
disso, não obstante o pleito recursal pelo julgamento do feito com vistas ao princípio da
dignidade da pessoa humana, tenho que o BPC-LOAS não se presta a aumentar a renda de
famílias pobres, situação da grande maioria das famílias brasileiras, mas sim a garantir o
mínimo de condições de vida para as pessoas que se encontram em situação de
miserabilidade, não sendo este o caso da recorrente.

13. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade concedida (evento 4), nos termos do §3º do art.
98 do Código de Processo Civil (CPC).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000303228v30 e do código CRC 4b10a1a5.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0137562-98.2015.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: BENEDITA SAID DE SENA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. BENEDITA SAID DE SENA interpõe recurso inominado (evento 75)
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do Juizado Especial Federal de Serra-ES
(evento 68), que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada desde a data da cessação, qual seja 26/09/2014, com base no não
preenchimento do requisito da deficiência. Em suas razões alega, em síntese, que o
magistrado não se encontra adstrito ao laudo médico pericial, podendo levar em consideração
os laudos emitidos por médicos especialistas que acompanham a recorrente. Aduz ainda que
as provas dos autos atestam a sua incapacidade total para o trabalho, decorrente do quadro
grave que a acomete, fato que deve ser analisado em conjunto com outros fatores, tais como
idade, grau de escolaridade e o tipo de profissão exercida. Sustenta também que é pessoa
idosa, que sempre desempenhou função que exige esforço físico e concentração, bem como
que possui baixo grau de escolaridade. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ora recorrido,
pessoa jurídica de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da
União (AGU), apresentou contrarrazões (evento 81) nas quais requer, em síntese, o
desprovimento do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.
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05. Cumpre estabelecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto
no art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele
que não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em
razão da EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas
com Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09.
Trata-se, portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do
art. 5º, §3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o
conceito trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão
pela qual as leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou
o §2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), supracitado. Por conseguinte, o conceito de
pessoa com deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e, agora, está relacionado à
desigualdade de oportunidades, passando a ser esta a ideia central do referido conceito.

06. Diante disso, no caso vertente, infere-se da perícia médica judicial (evento
28) que a recorrente é portadora de “Sequela de paralisia facial periférica por trauma de
projétil de arma de fogo. CID G51” (quesito 03 do Juízo). No entanto, questionado acerca da
existência de limitação que prejudique a recorrente na convivência na sociedade (quesito 08
do Juízo), o expert do Juízo respondeu que “não há limitação cognitiva e motora. Deambula
sem auxílio e não necessita de assistência de terceiros”. Ainda, o médico perito relatou que
a recorrente não enfrenta limitação cognitiva nem motora, tendo relatado ainda que o exame
neurológico não demonstrou incapacidade neurológica para sua atividade habitual (quesito 10
do Juízo).

07. Neste contexto, tenho que o quadro de saúde atual da recorrente não
representa impedimento para sua participação plena e efetiva na vida em sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas, tendo em vista que, segundo o expert do
juízo, a recorrente “deambula sem auxílio e não necessita de assistência de terceiros”
(quesito 08 do Juízo), podendo inclusive exercer atividade laborativa, de sorte que a
recorrente não pode ser considerada pessoa com deficiência que possui impedimentos de
longo prazo, à luz do disposto nos parágrafos 2º e 10 do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS),
não sendo possível enquadrá-la no conceito atual de pessoa com deficiência para fins de
concessão do benefício assistencial ora pleiteado.

08. Assim, não preenchido o requisito objetivo da incapacidade (deficiência),
resta prejudicada a análise do atendimento ao requisito da vulnerabilidade socioeconômica,
sendo desnecessário perquirir a tal respeito, haja vista a necessidade de preenchimento
cumulativo dos requisitos legais previstos no caput do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), nos
termos da melhor jurisprudência acerca do tema, exemplificada a seguir:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL LOAS LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA - VULNERABILIDADE SOCIAL INEXISTENTE –
[...] I- A concessão do benefício assistencial de prestação continuada (artigo 203, inciso V,
da Constituição da República), condiciona-se ao cumprimento cumulativo dos requisitos de
idade mínima ou incapacidade e vulnerabilidade social, consoante o art. 20 da Lei 8.742/93.
[...] (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0002636-58.2016.4.02.9999,
ABEL GOMES, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA).
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09. No tocante à alegação de que o magistrado não se encontra vinculado ao
laudo médico pericial, podendo levar em consideração os laudos emitidos por médicos
especialistas que acompanham o recorrente, importa destacar o excerto a seguir, extraído da
sentença: “[...] após análise do quadro clínico relatado pelo perito, coaduno com tal
conclusão, bem como com a conclusão semelhante a que chegaram os peritos do INSS”.
Demais disso, o entendimento firmado em sede de sentença se coaduna com o parecer do
Ilustre representante do Ministério Público Federal (MPF), desfavorável ao pedido autoral
(evento 66), tendo sido observado todo o acervo probatório dos autos quando da prolação do
referido decisum.

10. Ademais, filio-me ao entendimento de que o laudo médico pericial judicial
se caracteriza como elemento de prova importante, produzido sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa e por profissional imparcial e equidistante das partes, sendo possível atribuir-
lhe maior eficácia probatória em contraposição aos atestados médicos obtidos unilateralmente
por elas, em atenção ao disposto no Enunciado nº 08 da e. Turma Recursal da Seção
Judiciária do Espírito Santo, que preceitua 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”.

11. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade concedida (evento 68 – fl. 08), nos termos do
artigo 98, §3º do Código de Processo Civil (CPC). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000281353v3 e do código CRC c0211bf5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0019233-93.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: TERESINHA DE LIMA GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. TEREZINHA DE LIMA GOMES interpõe recurso inominado (evento 47)
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do Juizado Especial Federal de Serra-ES
(evento 37), que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada à pessoa idosa com base no não preenchimento do requisito da
vulnerabilidade socioeconômica (miserabilidade). Em suas razões alega, em síntese, que
possui mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e não aufere qualquer valor a título de
renda. Aduz ainda que seu cônjuge recebe aposentadoria no valor de 01 (um) salário-mínimo,
sendo que tal quantia não pode ser considerada para fins de aferição da renda per capita
familiar, devendo ser aplicado analogicamente o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do
Idoso. Sustenta também que não possui meios de prover o próprio sustento ou de tê-lo
provido por seu cônjuge de maneira satisfatória, assim como que o direito ao recebimento do
referido benefício assistencial encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa
humana. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União (AGU),
apresentou contrarrazões (evento 52) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do
recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o
patamar etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto)
do salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.
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05. No caso dos autos, os documentos pessoais acostados (evento 1 - OUT2 -
fls. 03/04) comprovam que a recorrente é nascida em 03/07/1949, de modo que contava com
65 (sessenta e cinco) anos de idade na data de entrada do requerimento (DER) no âmbito
administrativo, ocorrida em 13/05/2015 (evento 1 - OUT2 - fl. 10). A recorrente, portanto, é
pessoa idosa, nos termos da Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a controvérsia dos autos
gravita em torno da aferição do atendimento ao critério socioeconômico, por meio da
avaliação das condições de vida da recorrente e de seu núcleo familiar.

06. Neste passo, infere-se das provas dos autos, notadamente do relatório social
(evento 24), que a recorrente reside com seu cônjuge, Sr. JOSÉ NONATO GOMES, também
idoso (quesito 02), bem como que a recorrente possui 01 (um) filho e 01 (uma) neta, ambos
adultos, sendo que a neta da recorrente reside com ela, e o seu filho reside no mesmo imóvel,
na casa abaixo da que reside a recorrente (quesito 08). Não há informações sobre a renda do
filho e da neta da recorrente. Ainda de acordo com o referido relatório, a renda do núcleo
familiar é proveniente do benefício de aposentadoria percebido pelo cônjuge da recorrente, no
valor de R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais) (quesito 04), sendo que a família
não participa de nenhum programa social (quesito 06).

07. A neta da recorrente (maior de idade/18 anos), ainda que resida consigo, não
integra o núcleo familiar, nos termos do supramencionado art. 20 da LOAS, com a redação
dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11. Ainda, a renda percebida pelo Sr. JOSÉ não
pode ser considerada para fins de apuração da renda familiar per capita no caso em tela, eis
que "[...] qualquer benefício de valor mínimo recebido por idoso de 65 anos ou mais (salvo
quando recebido por força de deficiência, quando então o requisito etário é afastado) deve
ser excluído da apuração da renda familiar. (TRF4 5027464-76.2016.4.04.9999, SEXTA
TURMA, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 27/06/2019)". 

08. Relativamente às despesas com alimentação, energia elétrica, gás de
cozinha, água, despesas médicas e etc., relatou-se na perícia social que estas giram em torno
de R$ 1.036,00 (um mil trinta e seis reais) mensais (quesito 05). Diante disso, tendo em vista
que a recorrente não aufere qualquer valor a título de renda bem como que a renda auferida
pelo seu cônjuge não pode ser considerada, a renda familiar per capita mensal no caso em
tela equivale a zero. Por óbvio, tal valor não ultrapassa o parâmetro legalmente estabelecido
em ¼ (um quarto) do salário-mínimo vigente à época da DER, sendo possível, ao menos em
tese, o reconhecimento da condição de vulnerabilidade socioeconômica da recorrente e de sua
família no caso concreto.

09. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que o critério
objetivo serve apenas como parâmetro, não formando prova absoluta, nem sendo
determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser promovida detida análise da
situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A limitação do valor da renda per
capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não
possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade [...]. 6. Além disso, em
âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e
não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da
renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de
miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado
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a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar. 7. Recurso
Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009)”.

10. Nessa toada, extrai-se do relatório social e das fotos que o instruem (evento
24), que a recorrente vive em residência simples, porém longe da situação de miséria que a
Lei nº 8.742/93 (LOAS) busca tutelar, garantindo o mínimo necessário para o sustento
daqueles que se encontram em situação de perigo social sendo possível, ainda, extrair do
referido relatório, elementos materiais aptos a afastar o reconhecimento da condição de
vulnerabilidade socioeconômica da recorrente e de sua família, tais como piso de cerâmica,
banheiro, aparelho de TV, fogão (tripla chama), geladeira e frigobar, além de móveis e
eletrodomésticos em boas condições de uso e de conservação, tendo sido relatado ainda pela
perita social que a recorrente vive em residência própria "[...] construída em alvenaria;
possuem 02 (dois) quartos, 01 (uma) sala, 01(uma) cozinha, e 01 (um) banheiro. A casa
possui água encanada, a energia elétrica é padrão, o esgoto sanitário é ligado à rede e o lixo
doméstico é coletado pela municipalidade" (quesito 03). 

11. Para mais, vale observar que restou constatado no referido relatório social
que o filho da recorrente reside logo abaixo desta, inclusive no mesmo imóvel (quesito 08).
Desta forma, em que pese se tratar de pessoa adulta e que não reside sob o mesmo teto que
a recorrente, embora no mesmo imóvel, em consonância com o disposto nos artigos 203, 227,
229 e 230 da CF/88 e na linha do entendimento firmado em sede de sentença, tenho que o
dever assistencial do Poder Público é subsidiário ao da família, não sendo possível eximir os
filhos da obrigação de prestar amparo aos pais na velhice, nos termos da melhor
jurisprudência acerca da matéria, exemplificada no PEDILEF 05173974820124058300 (JUIZ
FEDERAL FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, TNU, DOU 12/09/2017), de modo
que não cabe impor ao Estado o ônus de amparar o idoso durante a velhice, sem que fique
comprovado que a família não pode prover-lhe o sustento.

12. Não atendido, portanto, o requisito socioeconômico no caso em apreço. Isso
porque, em que pese a renda familiar per capita não superar o parâmetro legalmente
estabelecido (¼ do salário-mínimo) para aferição da renda familiar, as provas dos autos não
denotam situação de miserabilidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Público.
Ademais, não obstante o pleito recursal pelo julgamento em observância ao princípio da
dignidade da pessoa humana, tenho que o BPC-LOAS não se presta a aumentar a renda de
famílias pobres, situação da grande maioria das famílias brasileiras, mas sim a garantir o
mínimo de condições de vida para as pessoas que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, não sendo este o caso dos autos.

13. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade que ora concedo, nos termos do artigo 98, §3º do
Código de Processo Civil (CPC).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 172



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 615/707

0019233-93.2016.4.02.5055 500000246900 .V9 JES51416© JES7044

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000246900v9 e do código CRC ee0ff7d9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0004061-14.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANANIAS SOARES DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

RELATÓRIO

01. ANANIAS SOARES DOS SANTOS interpõe recurso inominado (evento
69) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do 1º Juizado Especial Federal de Serra-
ES (evento 58), que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício assistencial
de prestação continuada à pessoa idosa, desde a data de entrada do requerimento
administrativo, com base no não preenchimento do requisito da vulnerabilidade
socioeconômica (miserabilidade). Em suas razões alega, em síntese, que possui 69 (sessenta e
nove) anos de idade, não consegue prover o seu sustento e nem tê-lo provido por sua família.
Aduz ainda que recebeu benefício de auxílio-doença de 07/05/2017 a 01/03/2018, bem como
que tal fato comprova o quadro de vulnerabilidade social. Sustenta também que as condições
da residência não podem ser utilizadas como parâmetro para o indeferimento do beneficio ora
pleiteado, devendo ser analisada a situação real do núcleo familiar, assim como que o direito
ao recebimento do referido benefício assistencial encontra fundamento no princípio da
dignidade da pessoa humana. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pessoa jurídica
de direito público, por meio do Ilustre representante da Advocacia-Geral da União
(AGU), apresentou contrarrazões (evento 74) nas quais requer, em síntese, o desprovimento
do recurso.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o patamar
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etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto) do
salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.

05. No caso dos autos, os documentos pessoais acostados (evento 1 - OUT2)
comprovam que o recorrente é nascido em 28/10/1949, de modo que contava com 65
(sessenta e cinco) anos de idade na data de entrada do requerimento (DER) no âmbito
administrativo, ocorrida em 28/09/2015 (evento 8 - OUT7). O recorrente, portanto, é pessoa
idosa, nos termos da Lei nº 8.742/93 (LOAS), de modo que a controvérsia dos autos gravita
em torno da aferição do atendimento ao critério socioeconômico, por meio da avaliação das
condições de vida do recorrente e de seu núcleo familiar.

06. Neste passo, infere-se das provas dos autos, notadamente do relatório social
(evento 40), que o recorrente reside com sua esposa, Sra. MARIA AUXILIADORA VIEIRA
DOS SANTOS, também idosa (quesito 03 do Juízo), bem como que o casal possui 03 (três)
filhos adultos, sendo que o Sr. ALESSANDRO VIEIRA SOARES e  o Sr. CHARLES
VIEIRA DOS SANTOS, ambos casados, residem em bairros próximos. A filha do casal, Sra.
SORAIA VIEIRA DOS SANTOS, reside em país estrangeiro (quesito 09 do INSS). Ainda de
acordo com o referido relatório, a renda do núcleo familiar é proveniente do benefício de
auxílio-doença percebido pelo recorrente, no valor de um salário-mínimo (quesito 04 do
Juízo), sendo que a família não participa de nenhum programa social (quesito 06 do Juízo).

07. Convém por em relevo que, em sede de sentença, restou consignado que: "
[...] de acordo com o CNIS do Sr. ANANIAS SOARES DOS SANTOS, é possível extrai que o
autor voltou a receber o auxílio-doença, mantendo o benefício até 14/02/2019". No entanto,
na esteira da melhor jurisprudência acerca do tema, tenho que "[...] qualquer benefício
de valor mínimo recebido por idoso de 65 anos ou mais (salvo quando recebido por força de
deficiência, quando então o requisito etário é afastado) deve ser excluído da apuração
da renda familiar. (TRF4 5027464-76.2016.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator ARTUR
CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 27/06/2019)". Assim, a renda familiar per
capita mensal no caso em tela equivale a zero. Tal valor não ultrapassa o parâmetro legal de
¼ (um quarto) do salário-mínimo vigente à época da DER, sendo possível, ao menos em tese,
o reconhecimento da condição de vulnerabilidade socioeconômica do recorrente no caso
concreto.

08.  Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que o critério
objetivo serve apenas como parâmetro, não formando prova absoluta, nem sendo
determinante para concessão ou não do benefício, devendo ser promovida detida análise da
situação social no caso concreto, como se vê: "[...] 5. A limitação do valor da renda per
capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não
possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade [...]. 6. Além disso, em
âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e
não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da
renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de
miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a
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determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar. 7. Recurso
Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009)”.

09.  Desta sorte, extrai-se do relatório social e das fotos que o instruem (evento
40), que o recorrente vive em residência simples, porém longe da situação de miséria que a
Lei nº 8.742/93 (LOAS) busca tutelar, garantindo o mínimo necessário para o sustento
daqueles que se encontram em situação de perigo social sendo possível extrair do referido
relatório, elementos materiais aptos a afastar o reconhecimento da condição de
vulnerabilidade socioeconômica do recorrente e de sua família, tais como piso de
cerâmica, banheiro, fogão e geladeira, além de móveis e eletrodomésticos em boas condições
de uso e de conservação. Tal constatação se coaduna com o parecer do Ilustre representante
do Ministério Público Federal (MPF) (evento 56), opinando pela improcedência do feito e,
segundo o qual: "O relatório social é conclusivo quanto as boas condições de habitabilidade
do demandante [...] o que se verifica é que a família tem o suficiente para uma vida
minimamente digna, ainda que simples".

10. Por fim, muito embora tenha sido contatado no relatório social que os "[...]
dois filhos que residem próximos são quem dão apoio ao casal, quando podem, contribuindo
com pequenas reformas da casa em que vive [...]", em que pese todos já serem adultos e não
residirem sob o mesmo teto que o recorrente, em consonância com o disposto nos artigos 203,
227, 229 e 230 da CF/88, tenho que o dever assistencial do Poder Público é subsidiário ao da
família, não sendo possível eximir os filhos da obrigação de prestar amparo aos pais na
velhice, nos termos da melhor jurisprudência acerca da matéria, exemplificada no PEDILEF
05173974820124058300 (JUIZ FEDERAL FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA,
TNU, DOU 12/09/2017 PÁG. 49/58).

11. Não atendido, portanto, o requisito socioeconômico no caso em exame. Isso
porque, em que pese a renda familiar per capita seja inferior ao parâmetro legalmente
estabelecido (¼ do salário-mínimo), as provas dos autos não denotam situação de
miserabilidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Público. Ademais, não obstante a
afirmação de que a recorrente vive em estado de miserabilidade, tenho que o BPC-LOAS não
se presta a aumentar a renda de famílias pobres, situação da grande maioria das famílias
brasileiras, mas sim a garantir o mínimo de condições de vida para as pessoas que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, não sendo este o caso dos autos.

12. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade concedida (evento 58), nos termos do artigo 98,
§3º do Código de Processo Civil (CPC).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000239150v17 e do código CRC 7e638b1c.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0011937-83.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LUZIA NATALINA ROSA DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

RELATÓRIO

01. LUZIA NATALINA ROSA DE JESUS interpõe recurso inominado (evento
84) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do Juizado Especial Federal de Serra-ES
(evento 76), que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada à pessoa com deficiência, com base no não atendimento ao requisito da
incapacidade (deficiência). Em suas razões alega, em síntese, que foi diagnosticada com
transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID
M51.1), polineuropatia em outras doenças classificadas em outra parte (CID G63.8), tendo
desenvolvido ainda anemia (CID 10 D64.9), insuficiência renal crônica (CID N18.9 e N13.3)
e hipertensão (CID I10). Aduz ainda que não possui aptidão nem para exercer os trabalhos
domésticos, quanto mais ser reinserida no competitivo mercado de trabalho na atividade
habitual de vendedora ambulante, bem como que embora o médico perito tenha atestado sua
aptidão para o labor, o conjunto de exames e laudos médicos particulares colacionados aos
autos atesta o contrário, comprovando o grau de comprometimento existente no que toca à
sua mobilidade, e dores geradas pelo processo degenerativo e inflamatório das várias
enfermidades que a acometem. Sustenta também que o direito ao recebimento do referido
benefício assistencial encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.
Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), INSS), pessoa
jurídica de direito público, deixou de apresentar contrarrazões.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, destaco que o benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) será pago, no valor de um salário-mínimo, à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família. A sua disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº
8.742/93 (LOAS), com a redação dada pelas Leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que define os
conceitos de família (§1º) - grupo, que viva em coabitação, formado 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 os enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa
portadora de deficiência (§2º). O art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) também fixa o
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patamar etário mínimo para descrição de pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ (um quarto)
do salário-mínimo vigente per capita, como parâmetro para aferição de miserabilidade da
família.

05. Convém esclarecer que, anteriormente, o conceito de deficiência previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) era o de invalidez, de modo que o deficiente era aquele que
não podia trabalhar nem exercer os atos da vida cotidiana. Houve alteração, tanto em razão da
EC nº 47, como em razão da Convenção de Nova York sobre Direito das Pessoas com
Deficiência. A Convenção de Nova York foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/09. Trata-se,
portanto, de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado na sistemática do art. 5º,
§3º, da CF/88, de modo que possui eficácia de emenda constitucional. Assim, o conceito
trazido pela convenção passa a ser o conceito constitucional de deficiência, razão pela qual as
leis não podem trazer um conceito que o contradiga. Por isso, o legislador alterou o §2º do
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), supracitado. Por conseguinte, o conceito de pessoa com
deficiência foi deslocado do campo da incapacidade e, agora, está relacionado à desigualdade
de oportunidades, passando a ser esta a ideia central do referido conceito.

06. No caso vertente, infere-se da perícia médica judicial (evento 22) que a
recorrente é acometida por artrose da coluna lombar (quesito 03), não apresentando
alterações clínicas (quesito 04). Ainda de acordo com o expert do Juízo, a recorrente "tem
boa mobilidade da coluna e membros e não apresenta compressões radiculares" (quesito 07),
sendo que tais constatações são fruto da análise de "exame físico e exames complementares
apresentados" (quesito 11). Consta da anamnese realizada que a autora usa medicamentos
para hipertensão, labirintite, ansiolítico para dormir (ANAMNESE), sendo que referidas
patologias são comuns ao envelhecimento do ser humano, e notoriamente, são controladas
por tratamento medicamentoso, não gerando "de plano" incapacidade laboral ou mesmo para
o exercício de atividades diárias. É de se perceber, portanto, que a limitação alegada não
configura impedimento para participação da recorrente na vida em sociedade, de modo que a
recorrente não pode ser considerada pessoa com deficiência que enfrenta impedimentos de
longo prazo, à luz do disposto nos §§ 2º e 10 do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), não sendo
possível enquadrá-la no conceito atual de pessoa com deficiência para fins de concessão do
benefício assistencial ora pleiteado.

07. Tal conclusão se coaduna com a manifestação do Ilustre representante do
Ministério Público Federal (MPF) pela improcedência do feito (evento 44), eis que "[...] os
dados extraídos do laudo pericial acostado às fls. 56/60, quesito de nº. 7, a autora tem
aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de
rendimentos alcançada pelos trabalhadores da mesma categoria profissional. Na
oportunidade, o expert informa aos quesitos “8”, “9” e “10” que não existem impedimentos
para o exercício da atividade laborativa habitual da autora".

08. Neste passo, não preenchido o requisito objetivo da incapacidade
(deficiência) no caso dos autos, resta prejudicada a análise do atendimento ao requisito da
vulnerabilidade socioeconômica (miserabilidade), sendo desnecessário perquirir a tal respeito,
haja vista a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no caput
do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), em atenção à melhor jurisprudência acerca da matéria,
exemplificada a seguir:
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PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL LOAS LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA - VULNERABILIDADE SOCIAL INEXISTENTE –
[...] I- A concessão do benefício assistencial de prestação continuada (artigo 203, inciso V, da
Constituição da República), condiciona-se ao cumprimento cumulativo dos requisitos de idade
mínima ou incapacidade e vulnerabilidade social, consoante o art. 20 da Lei 8.742/93. [...]
(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0002636-58.2016.4.02.9999, ABEL
GOMES, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

09. Em seguida, no tocante à alegação de que embora a perícia médica judicial
tenha atestado a aptidão da recorrente para o labor, o conjunto de exames e laudos médicos
particulares acostados aos autos teria o condão de atestar o contrário, supostamente
comprovando o grau de comprometimento de mobilidade suportado pela recorrente, bem
como as dores geradas pelo processo degenerativo e inflamatório das várias enfermidades que
a acometem, importa destacar que o exame físico e os exames complementares
apresentados pela recorrente foram utilizados como base para a avaliação do expert do Juízo
(evento 22 - quesito 05).

10. Ademais, compartilho do entendimento de que a perícia médica judicial se
caracteriza como elemento de prova, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, sendo possível atribuir-lhe maior eficácia probatória em contraposição aos atestados e
exames médicos obtidos unilateralmente pelas partes, em atenção ao disposto no Enunciado
nº 08 da e. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que preceitua 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”.

11. Por fim, em que pese o pleito pelo julgamento da causa com fundamento no
princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que o benefício em questão tende a ser de
grande relevância para melhorar a qualidade de vida da recorrente, o benefício previsto na Lei
nº 8.742/93 (LOAS) não se presta a aumentar a renda de famílias pobres, situação da grande
maioria das famílias brasileiras, mas sim a garantir o mínimo de condições de vida para as
pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não sendo este o
caso dos autos.

12. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A cobrança de tal condenação,
contudo, fica suspensa, diante da gratuidade que ora defiro, nos termos do art. 98, §3º do
Código de Processo Civil (CPC).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000240493v13 e do código CRC 2077fc11.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0031641-97.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GISLENE ALVES DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RELATÓRIO

01. A DPU interpõe recurso de Embargos de Declaração (Evento 136), contra
acórdão (Evento 131), o qual deu provimento aos Embargos do INSS  para excluir a
condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no acórdão
embargado. Argumenta que o decisum não avaliou matéria constitucional, tendo apenas
citado a súmula 421 e precedente do STJ, de modo que o recurso visa admissibilidade de
Recurso Extraordinário. Argumenta que no dia 06/08/2013, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 74/2013, que acrescentou o parágrafo 3º ao art. 134 da Constituição
Federal. A alteração outorgou autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da
União. Por consequência, não mais subsiste a antiga vinculação da Instituição ao Poder
Executivo nem em relação a qualquer outro Poder. Dessa forma, seu orçamento igualmente
não se confunde com a da União Federal, mormente em se considerando a expressa previsão
de iniciativa própria para a proposta orçamentária, nos arts. 97-A e 97-B da Lei
Complementar nº 80/94, incluídos pela Lei Complementar nº 132/2009 e aplicáveis à DPU
por força do novel § 3º do art. 134 da CF. Por fim com a promulgação da Emenda
Constitucional nº 80/2014, o artigo 134 da Constituição Federal recebeu nova redação,
definindo a Defensoria Pública como instituição constitucional autônoma, o que reforça a
ausência de subordinação a qualquer dos Poderes.

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. O acórdão especificamente tratou de todas as
questões suscitadas pelo autor. Os itens 4 e 5 tratam das Emendas Constitucionais
referenciadas, salientando posição adotada pelo STF posterior à edição das mesmas, bem
como assevera a inexistência de julgado vinculante por parte do STF em sentido contrário.
Em verdade a parte autora apenas não concorda com os termos da fundamentação exarada,
reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é desfavorável. Todavia, para o intuito
de reforma do quanto decidido existe via recursal adequada que não a ora escolhida.
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04. Ademais ressalto que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim,
mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão
que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. (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).

05. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000320469v2 e do código CRC 2b959e74.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0028001-86.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LINO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: ALINE FELIPPE PACHECO

RELATÓRIO

01. A DPU interpõe recurso de Embargos de Declaração (Evento 128), contra
acórdão (Evento 123), o qual deu provimento aos Embargos do INSS  para excluir a
condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no acórdão
embargado. Argumenta que o decisum não avaliou matéria constitucional, tendo apenas
citado a súmula 421 e precedente do STJ, de modo que o recurso visa admissibilidade de
Recurso Extraordinário. Argumenta que no dia 06/08/2013, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 74/2013, que acrescentou o parágrafo 3º ao art. 134 da Constituição
Federal. A alteração outorgou autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da
União. Por consequência, não mais subsiste a antiga vinculação da Instituição ao Poder
Executivo nem em relação a qualquer outro Poder. Dessa forma, seu orçamento igualmente
não se confunde com a da União Federal, mormente em se considerando a expressa previsão
de iniciativa própria para a proposta orçamentária, nos arts. 97-A e 97-B da Lei
Complementar nº 80/94, incluídos pela Lei Complementar nº 132/2009 e aplicáveis à DPU
por força do novel § 3º do art. 134 da CF. Por fim com a promulgação da Emenda
Constitucional nº 80/2014, o artigo 134 da Constituição Federal recebeu nova redação,
definindo a Defensoria Pública como instituição constitucional autônoma, o que reforça a
ausência de subordinação a qualquer dos Poderes.

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. O acórdão especificamente tratou de todas as
questões suscitadas pelo autor. Os itens 4 e 5 tratam das Emendas Constitucionais
referenciadas, salientando posição adotada pelo STF posterior à edição das mesmas, bem
como assevera a inexistência de julgado vinculante por parte do STF em sentido contrário.
Em verdade a parte autora apenas não concorda com os termos da fundamentação exarada,
reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é desfavorável. Todavia, para o intuito
de reforma do quanto decidido existe via recursal adequada que não a ora escolhida.
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04. Ademais ressalto que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim,
mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão
que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. (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).

05. Posto isso, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000320468v3 e do código CRC e9d038f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0006404-12.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: NORMA WAICHERT MACEDO (OAB ES023808)
ADVOGADO: DANIEL ALBAREDA DE OLIVEIRA (OAB ES022617)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que lhe condenou a reconhecer tempo de serviço
especial os períodos de 09.03.1995 a 03.03.2005 e 11.07.2005 a 07.11.2016 (conversível para
tempo COMUM pelo fator 1,40), e a CONCEDER, o beneficio previdenciário de
aposentadoria por tempo de contribuição ao Autor, desde a DER – 18/05/2016. Aduz em
suas razões que no que tange ao ruído, não se observou as regras da IN 77/2015, quanto à
demonstração dos valores médios de ruído, durante toda a jornada de trabalho (NEN),
segundo a metodologia da Fundacentro (NHO-01). Após 2003, qualquer outro padrão para
aferição de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária e, a simples
medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para
gerar efeitos na seara previdenciária porque não informa o Nível de Exposição Normalizado –
NEN. Quanto à poeira, aduz que deve ser observado que os PPPs comprovam que havia
utiliza de EPI eficaz. Postulou a reforma da Sentença, decretando a IMPROCEDÊNCIA “in
totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial.

02. HELIO SILVIA DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões, pela manutenção
da sentença.

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

03. Os PPP’s (Evento 1- OUT2- fls.11/12, 13/14 e 15/16), emitidos pelas
empresas empregadoras Kaefer Isobrasil Tecnologia de Isolamentos e Rip Serviços
Industriais Ltda, registram que o autor ficou exposto aos seguintes agentes, durante o labor:

Período                                  Agente                                                           Metodologia
-09.03.1995 a 03.03.2005:    90,43 dbA – Poeira de Sílica Livre               COOPMET
- 11.07.2005 a 11.02.2014:   97,4 dbA – Poeiras                                        Avaliação quantitativa
-01/10/2015 a 05/09/2016     NÃO INFORMADO                                    NÃO INFORMADO
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04. A exposição do trabalhador à poeira de sílica, por si só, já autoriza o
enquadramento como especial, ex vi do código 1.2.12, anexo I, do Decreto 83.080/79. Nem
mesmo o uso de EPI eficaz, afasta a insalubridade da atividade, inclusive porque se trata de
agente comprovadamente cancerígeno (conforme LINACH Grupo 1) – poeira de sílica
livre cristalizada, cuja exposição do segurado implica inequívoco risco à saúde. Ressalvo
que em relação aos agentes cancerígenos, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), em 17/08/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho
dos 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 nº 3.048/99,
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: 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). Mantenho, portanto, o enquadramento como especial do
período de 09.03.1995 a 03.03.2005, por exposição a poeira de sílica livre.

05. Quanto ao período de 11.07.2005 a 11.02.2014 (data de emissão do PPP -
Evento 1- OUT2- fls. 13/14), cumpre registrar que a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do
Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da
NHO-01), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do
Decreto nº 3.048/99).

06. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

07. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme
normas da NR-15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em
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conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), inclusive por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-
01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

09. Na hipótese, a medição de pressão sonora relativa ao período de 11.07.2005
a 11.02.2014 (97,4 dbA), mediante Avaliação quantitativa, sem especificar a metodologia, se
por dosimetria da NR-15 ou da NHO-Fundacentro, impede o reconhecimento como especial
do período, pois não é possível aferir se atende às exigências legais e normativas
previdenciárias. Ressalvo que desde nov/2003 já se exigia a informação acerca da
metodologia de apuração da medição do ruído. Outrossim, a mera indicação no PPP de
exposição a poeiras, mas sem identificá-las, também impede o enquadramento como especial,
na forma da lei.

10. Igualmente, o período de 01/10/2015 a 05/09/2016 não pode ser
considerado especial, porquanto não há no PPP a informação ou descrição sobre quais quer
agentes nocivos no ambiente de trabalho.

11. Com efeito, julgo sem resolução de mérito o pedido de enquadramento
como especial dos períodos de 11.07.2005 a 11.02.2014 e de 01/10/2015 a 05/09/2016, ante a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
ex vi do art. 485, IV, do CPC. O autor poderá obter a regularização do referido documento
junto ao empregador e ingressar com nova DER.

12. Em que pese excluídos os períodos de 11.07.2005 a 11.02.2014 e de
01/10/2015 a 05/09/2016, da contagem como tempo de labor especial, ainda assim o autor faz
jus a uma aposentadoria por tempo de contribuição na DER (18/05/2016), em razão da soma
decorrente do acréscimo do período de 09/03/1995 a 03/03/2005 (03 a 11 m 28 d- 1,40) aos
32 anos 11 meses apurados administrativamente pelo INSS (Evento 1- OUT2- fl. 5). Ou seja,
na DER, o autor computava 36 anos 10 meses e 28 dias.

13. Ante o exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso
inominado do INSS, a fim de manter como especial apenas o labor exercido pelo autor no
período de 09.03.1995 a 03.03.2005, por exposição a Poeira de Sílica Livre (convertido em
tempo comum – 1,40). Mantida ainda a condenação do INSS em conceder uma aposentadoria
por tempo de contribuição na DER18/05/2016. Voto também por julgar extinto, sem
resolução de mérito, o pedido de enquadramento como especial dos períodos de 11.07.2005
a 11.02.2014 e de 01/10/2015 a 05/09/2016, ex vi do art. 485, IV, do CPC. Sentença
parcialmente reformada. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96), ou em honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do
ES.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313265v3 e do código CRC 78fef30e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0015163-14.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EVILAZIO XAVIER (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO (OAB ES019164)

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

RELATÓRIO

1. EVILAZIO XAVIER interpôs recurso inominado contra sentença proferida
pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos autorais ao determinar ao INSS a averbação do período de
01.05.88 a 31.10.91 (pescador artesanal), porém, indeferiu os demais pedidos. Aduz o
recorrente que é devido o reconhecimento como especial, inclusive, do período de 6.3.1997 e
2.5.2013, por exposição a ruído acima das médias, e, a consequente concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição na DER (29/12/2014). Argumenta que a exposição a
elevados níveis de pressão sonora não atinge apenas o aparelho auditivo, mas provoca danos
em diversas partes do organismo, tais como disfunções cardiovasculares, digestivas e
psicológicas. Postula seja reconhecido o exercício de atividade especial no período de
06/03/97 a 02/05/13 por exposição a ruído, com a concessão do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição integral a partir de 29/12/14 (data do requerimento administrativo).
Alternativamente, requer o cômputo das contribuições posteriores ao requerimento
administrativo, devendo, nesse caso, o termo inicial do benefício ser fixado no exato
momento que alcançado o tempo mínimo de contribuição.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, pela manutenção da sentença.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

4. O cerne da controvérsia cinge-se à utilização das regras de proteção
previdenciária em relação ao ruído para o trabalhador que, por ser portador de surdez
congênita, ou seja, surdo desde o nascimento, que não houve absolutamente nenhum som
(fato incontroverso).

5. Mostra-se, na hipótese, até mesmo incoerente, cogitar de riscos à saúde
auditiva do trabalhador surdo de nascença, os riscos advindos do agente físico ruído, quando,
na sua essência, tal agente não lhe pode mais causar dano. Em que pese os argumentos do
autor de que a exposição a elevados níveis de pressão sonora não atinge apenas o aparelho
auditivo, mas provoca danos em diversas partes do organismo, como disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas, entre os diversos problemas de saúde, inegável
que o risco mais preocupante, é a perda auditiva. Não por outra razão, todos os estudos sobre
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os efeitos danosos do excesso de ruído, inclusive secundários, são realizados em pessoas com
capacidade auditiva, e que por isso, podem vir a manifestar, além da perda de audição, outras
alterações de saúde, como problemas digestivos, hipertensão arterial, cefaleia e irritabilidade,
alterações cardíacas, distúrbio do sono e distúrbio mental, falta de atenção e concentração,
mas, decorrente dos danos iniciados na audição. Não há, porém, evidências de que tais
sintomas possam afligir os surdos congênitos, que nunca tiveram sua plena capacidade
auditiva.

6. Com efeito, considero plausível a convicção exposta na sentença, até mesmo
para que se evite adentrar numa seara técnica, no campo das suposições e hipóteses, cuja
prova não pode ser aferida no âmbito dos juizados especiais. Portanto, ratifico os
fundamentos da sentença (Evento 80), ex vi do art. 46 da lei nº 9.099/95, que reproduzo, no
ponto controvertido:

“...

Ocorre que, apesar do PPP comprovar a exposição a ruído em patamar superior ao limite de
tolerância, conforme certidão de fl. 90 e como observado em audiência, o autor é portador de
surdez congênita, ou seja, possui surdez desde o nascimento.

O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial em razão do
risco de tal agente causar danos à saúde, não podendo, até mesmo, ser afastada a sua
nocividade pela informação de uso eficaz de EPI – Equipamento de Proteção Individual.

O que enseja o reconhecimento da atividade como especial é o risco que o agente (físico,
biológico, químico ou associação de fatores) pode causar à saúde do obreiro. No caso de
exposição a ruído, o risco refere-se a possíveis problemas de perda de audição em razão da
execução da atividade, conforme o aumento da pressão sonora.

Nessa senda, e como ressaltado no despacho de fl. 170, o caso concreto apresenta uma
peculiaridade: o autor é portador de surdez congênita.

Dessa forma, entendo que a exposição a ruído durante a atividade desempenhada na
empresa Chocolates Garoto S/A, ainda que apurada em valor superior ao limite de
tolerância, não teve o potencial de afetar a saúde do autor no decorrer do período entre
6.3.1997 e 2.5.2013, não havendo qualquer risco, neste pormenor, em seu desfavor. Dessa
forma, não reconheço como especial o tempo laborado pela parte autora no período de
6.3.1997 a 2.5.2013.

(...)”

7. Ainda que assim não fosse, ressalvo que o PPP emitido pela empresa
Chocolates Garoto SA, conquanto registre a exposição do autor a ruído de 92.8 dbA com EPI
eficaz, não informa a metodologia de apuração do ruído. O PPP tampouco veio acompanhado
do respectivo laudo técnico. Em tal hipótese, a TNU no PEDILEF 05016573220124058306,
transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria, fixar a tese de que: "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". E, em última
análise, não havendo a prova nos autos, como ocorre, o pedido deve ser indeferido.
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8. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso do autor. Sentença
mantida. Condeno o autor em custas e em honorário advocatícios que arbitro em 10% sobre
o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos eletrônicos ao Juizado de origem.

ELOÁ ALVES FERREIRA
Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 0002680-15.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALTER JOSE DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIA HELENA DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS (OAB ES026950)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, ao condenar o INSS a AVERBAR como tempo especial os períodos de
02/05/1996 a 05/03/1997, 16/08/2006 a 27/08/2009, 28/08/2009 a 14/02/2013 e 01/04/2013 a
21/04/2015. Aduz em suas razões que no que tange ao ruído, para o período posterior a
01/01/2004 não existe a comprovação de que a metodologia de aferição do ruído foi a NHO-
01 da FUNDACENTRO. Além disso, é necessária a apresentação de laudo técnico, qualquer
que seja o período trabalhado, uma vez que este agente depende de medição acima dos limites
de tolerância para que a atividade seja enquadrada como especial. Postulou a reforma da
Sentença, de modo que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na
inicial. Sucessivamente, requer seja declarada a nulidade da r. sentença e determinada a
reabertura da instrução processual, com a determinação de apresentação do laudo técnico
(LTCAT) para aferição da metodologia adotada.

02. WALTER JOSE DA COSTA não apresentou contrarrazões (Eventos 25 e
27).

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

03. Inicialmente, quanto à necessidade de apresentação de laudo técnico,
considerando que o agente ruído depende de medição acima dos limites de tolerância
para que a atividade seja enquadrada como especial, ressalvo que “o STJ vem se
manifestando pela desnecessidade de apresentação conjunta de laudos técnicos, 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”. (Pet 10262 – 2013/04048114-0, de
16.2.2017; e RECURSO ESPECIAL Nº 1.652.663 - RS (2017/0025983-6) RELATOR:
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ 23/04/2018).

04. A sentença impugnada reconheceu como especiais os períodos de
02/05/1996 a 05/03/1997, 16/08/2006 a 27/08/2009, 28/08/2009 a 14/02/2013 e 01/04/2013 a
21/04/201, com base na seguinte documentação:
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-02/05/1996 a 01/05/1997: PPP (Evento 16- OUT15- fls. 11/14), emitido pela empresa Kofar
Industria e Comercio de Produtos Metalurgicos Ltda, registra que o autor na função de
operador A, ficou exposto a ruído de 83,4 dbA, apurado por dosimetria NR-15. Até
05/03/1997 o ruído estava acima da média prevista no decreto previdenciário;

-16/08/2006 a 27/08/2009: PPP (Evento 16- OUT15- fls. 15/16), emitido pela empresa
Metalser Industria e Comercio Ltda, registra que o autor na função de operador de máquina
de corte, ficou exposto a ruído de 88,4 dbA, apurado por dosimetria;

- 28/08/2009 a 14/02/2013: PPP (Evento 16- OUT15- fls. 17/18), emitido pela empresa
Metalferro Comercio de Ferro Ltda ME, registra que o autor na função de operador de
máquina de corte, ficou exposto a ruído de 86,5 dbA, apurado por dosimetria;

-01/04/2013 a 21/04/2015: O PPP (Evento 16- OUT15- fls. 20/21), emitido pela empresa
Metalser Industria e Comercio Ltda ME, registra que o autor na função de operador de
máquina de corte ficou exposto a ruídos de 88,4 dbA e de 90,8 dbA, apurados por dosimetria.

05. Cumpre registrar que para períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a
medição do ruído por meio de decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15
consistia em ajustar o decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento,
e, caso houvesse exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma
metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso
do dosímetro.

06. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº
3.048/99).

07. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

08. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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
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utilizada na medição, bem como a respectiva norma". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme
normas da NR-15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), inclusive por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-
01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

09. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o
enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”

10. Portanto, na hipótese, a medição de pressão sonora feita mediante
dosimetria, e com base nas normas técnicas da NR-15 ou NHO-01, atende às exigências
legais e normativas do INSS. Logo, nada a alterar na sentença.

11. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do
INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000314312v2 e do código CRC f22a0c30.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0012674-54.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RONALDO GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: DIOGO MORAES DE MELLO (OAB ES011118)
ADVOGADO: ADEIR RODRIGUES VIANA (OAB ES002603)
ADVOGADO: DANIELLE FERNANDES NASCIMENTO (OAB ES012766)
ADVOGADO: GEORGE RODRIGUES VIANA (OAB ES019492)
ADVOGADO: BARBARA CRISTINA CARDOSO DE ANGELI (OAB ES026531)
ADVOGADO: GUSTAVO LUIZ BUSSULAR (OAB ES011019)

RELATÓRIO

 

 

1.         O INSS, interpõe recurso inominado (Evento 78), em face de sentença
proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos do autor ao condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição
proporcional na DER (21/03/2016), mediante o cômputo como especial do período de
11.02.1980 a 28.04.1995 (categoria profissional), com posterior conversão em tempo comum
(1,40), bem como o reconhecimento, de forma cumulativa, da contagem de tempo de ano
marítimo nos períodos de 29.04.1980 a 11.03.1981, 30.06.1981 a 15.04.1982, 29.07.1982 a
28.10.1982, 05.11.1982 a 22.01.1983, 05.04.1983 a 16.11.1983, 10.02.1984 a 31.08.1984,
21.11.1984 a 28.02.1985, 21.03.1985 a 06.02.1986, 25.04.1986 a 31.10.1986, 13.02.1987 a
23.10.1987, 09.02.1988 a 15.06.1988, 28.09.1988 a 13.03.1989, 21.06.1989 a 12.10.1989,
31.01.1990 a 16.07.1990, 19.11.1990 a 28.08.1991, 15.10.1991 a 04.02.1992, 13.04.1992 a
06.08.1992, 11.08.1992 a 23.12.1992, 05.09.1993 a 08.10.1993, 14.12.1993 a 19.03.1994,
13.05.1994 a 04.08.1994, 14.10.1994 a 27.02.1995, 17.06.1995 a 11.09.1995, 28.10.1995 a
27.12.1995, 11.04.1996 a 04.09.1996, 10.01.1997 a 16.02.1997 e 29.04.1997 a 18.10.1997,
multiplicado pelo fator 1,41 (Evento70). Em suas razões, aduz o INSS que a contagem de
tempo como marítimo (255 dias embarcados considerados como 360 dias) não pode ser
cumulada com a contagem de tempo especial (multiplicação por 1,4), pois se trata de bis in
idem, sem previsão legal alguma. Eventualmente, defendeu a correção monetária pela TR.

2.         RONALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO apresentou
contrarrazões, pela manutenção da sentença (Evento 81).

3.         É o relatório. Passo à analise das razões do recurso.

VOTO
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4.         A principal discussão entabulada no recurso restringe-se à possibilidade
de que o trabalhador marítimo possa se valer do "ano marítimo" (Decreto nº 83.080/79, no
art. 54, § 1º - até 16/12/1998- Emenda Constitucional nº 20/98), e, cumulativamente, usufrua
no mesmo período, da contagem diferenciada com o reconhecimento da especialidade
(Decretos nº 53.831/64-código 2.4.2 e 83.080/79-código 2.4.4). A sentença, lastreada na
jurisprudência do STJ (AR 3349-PB, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.), reconheceu a
possibilidade de cumulação de contagem de período especial (até 28/04/1995) com o
cômputo diferenciado do “ano marítimo”, pra o mesmo período de trabalho.

5.         Reproduzo trechos da decisão do STJ que confirmam tal possibilidade
(REsp 1561029- Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Publicação
03/12/2015), tendo por recorrente o INSS, em questão análoga:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. MARÍTIMO. JORNADA DE
TRABALHO DIFERENCIADA. ANO MARÍTIMO. ATIVIDADE ESPECIAL.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGENTE
NOCIVO CALOR. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL
A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO: Trata-se de recurso especial interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, assim ementado: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR MARÍTIMO.
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. ANO MARÍTIMO. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Superior
Tribunal de Justiça determinou, às fls. 490/499-v, em sede de julgamento de Recurso Especial,
o retorno dos autos a esta egrégia Corte, para novo julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos pelo INSS, reconhecendo a existência de omissão no julgado. 2. O ano marítimo é
constituído por um período de 255 dias, implantado na vigência dos Institutos de
Aposentadoria (IAPs) com o intuito de minorar o sofrimento dos trabalhadores marítimos,
ocasionado pelo confinamento. Com a edição da EC nº 20/98, ficou proibida a utilização de
tempo fictício para a contagem de tempo de contribuição. Tal, entretanto, não obsta a
contagem do tempo pelo ano marítimo, anteriormente à sua edição, como reconhecido pelo
próprio INSS, com a edição da Instrução Normativa nº 20 INSS/PRES, de 10/10/07, e suas
alterações posteriores, dentre elas a IN nº 27, de 2/5/08. 3.  A contagem do tempo pelo ano
marítimo existe em razão da jornada de trabalho diferenciada, e o tempo de 25 anos para
aposentadoria especial, em razão da insalubridade a que se submetem os marítimos e os
trabalhadores das demais categorias consideradas atividades insalubres. Assim, ao contrário
do alegado pelo INSS, entende-se que é possível a aplicação simultânea, a um mesmo caso
concreto e quanto ao mesmo período trabalhado, do regramento especial da categoria, ou
seja, o ano marítimo, e da regra geral afeta ao benefício de aposentadoria especial, por não
terem o mesmo fundamento, conforme já decidiu o STJ (STJ, AR 3349,-PB, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 10.02.2010). 4. A atividade de marítimo também se
encontra inserida no rol das atividades classificadas como insalubres, item 2.4.2, do anexo do
Decreto nº 53.831/64 e 2.4.4 do anexo do Decreto 83.080.79, permitindo a concessão de
aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de serviço; dessa forma, impõe-se reconhecer
como insalubre por presunção legal, o tempo de serviço prestado pelo autor no período de
22.12.1981 a 10.03.95, na condição de marítimo, não se cogitando de necessidade de efetiva
demonstração dos agentes nocivos, por se cuidar de interstício anterior à Lei 9.032/95, o que
implica a adoção do fator de conversão 1,4 para esse fim, o qual deve incidir sobre o tempo
já reduzido (ano marítimo) no mesmo período. (...) Em suas razões de recurso especial,
sustenta o INSS, além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 57 e 68 do Decreto
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357/1991, na medida em que não seria possível considerar especial o tempo já reduzido por
ficção legal, ano marítimo, pois os institutos possuem o mesmo fundamento. (...)” É o
relatório, decido.

Inicialmente, o STJ já se manifestou pela possibilidade de se converter o ano marítimo em
ano terrestre, reconhece-lo com tempo especial em decorrência da exposição do segurado a
agentes nocivos, eis que tratam de institutos diversos. A propósito: PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRABALHADOR MARÍTIMO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. ANO MARÍTIMO.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. O ano marítimo é constituído por um período de 255
dias, implantado na vigência dos Institutos de Aposentadoria (IAPs) com o intuito de minorar
o sofrimento dos trabalhadores marítimos, ocasionado pelo confinamento. Com a edição da
EC nº 20/98, ficou proibida a utilização de tempo fictício para a contagem de tempo de
contribuição. Tal, entretanto, não obsta a contagem do tempo pelo ano marítimo,
anteriormente à sua edição, como reconhecido pelo próprio INSS, com a edição da Instrução
Normativa nº 20 INSS/PRES, de 10/10/07, e suas alterações posteriores, dentre elas a IN nº 27,
de 2/5/08. 2. O ano marítimo existe em razão da jornada de trabalho diferenciada, e o tempo
de 25 anos para aposentadoria especial, em razão da insalubridade a que se submetem os
marítimos e os trabalhadores das demais categorias consideradas atividades insalubres. 3. A
aposentadoria do autor data de 1987. Assim, cabível a contagem do seu tempo de serviço
considerando-se o ano marítimo de 255 dias e a concessão da aposentadoria especial, uma
vez comprovado o exercício de atividade especial por tempo superior ao mínimo exigido pelo
Decreto 83.080/79. 4. Ação rescisória julgada procedente. (AR 3.349/PB, Terceira Seção,
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 10/2/2010, DJe 23/3/2010). Infere-se que
a contagem de tempo diferenciada, materializada no ano marítimo, busca compensar o
trabalhador pela desgastante jornada de trabalho que exerce confinado em embarcações,
sem poder, por exemplo, retornar para casa ao final da jornada diária. Por outro lado, o
reconhecimento da especialidade da atividade é medida que se impõe quando o trabalhador
a exerce submetido, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos, pouco importando o
regime de jornada de trabalho imposto. Destarte, os institutos tutelam bens jurídicos
diversamente valorados, inexistindo qualquer impedimento à conversão do ano marítimo em
ano terrestre e o seu reconhecimento como tempo especial, quando além da jornada
desgastante, estar a atividade submetida a influência de agentes nocivos.(...). A propósito in
verbis: Portanto, conforme assinalou o douto juízo sentenciante, a conversão é devida,
porquanto a atividade de marítimo também se encontra inserida no rol das atividades
classificadas como insalubres, item 2.4.2, do anexo do Decreto nº 53.831/64 e 2.4.4 do anexo
do Decreto 83.080.79, permitindo a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de
tempo de serviço; dessa forma, impõe-se reconhecer como insalubre por presunção legal, o
tempo de serviço prestado pelo autor no período de 22.12.1981 a 10.03.95, na condição de
marítimo, não se cogitando de necessidade de efetiva demonstração dos agentes nocivos, por
se cuidar de interstício anterior à Lei 9.032/95, o que implica a adoção do fator de conversão
1,4 para esse fim, o qual deve incidir sobre o tempo já reduzido (ano marítimo). Contudo, o
INSS não se preocupou em refutar o referido fundamento autônomo utilizado pelo acórdão a
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quo capaz de manter a totalidade da condenação. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula
283/STF, que dispõe in verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
(...) 2. Estando as razões do especial dissociadas da fundamentação do aresto recorrido,
incide no caso, por analogia, a orientação fixada pela Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 355.047/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Og
Fernandes, DJe 18/2/2014) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator.

6.         Então, de fato, julgados precedentes do STJ, têm entendido pela
legitimidade da contagem diferenciada do tempo como marítimo, que tem relação com as
peculiaridades da longa jornada de trabalho daqueles que trabalham confinados em
embarcações, com a especialidade decorrente do exercício de atividade profissional
enquadrada como especial (até 28/04/1995), que está ligada à proteção do trabalhador diante
de funções prejudiciais à saúde ou à integridade física. Em que pese essa magistrada
anteriormente tenha se posicionado contrária a tal tese, por considerar que a duplicidade de
normas sobre o mesmo período seria incompatíveis por acarretar bis in idem, rendo-me ao
entendimento do STJ. Assim, não há obstáculo a que um mesmo período como marítimo
tenha contagem diferenciada em razão da jornada (confinamento) e seja, ao mesmo tempo,
reconhecida como especial pela exposição a condições penosas, nos termos previstos nos
decretos previdenciários. Ficam, portanto, mantidos os fundamentos da sentença (art. 46 da
Lei nº 9.099/95).

7.         Em relação à correção monetária, o STF asseverou que a 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. Ainda, no Recurso
Especial n. 1.495.146, vinculado ao tema repetitivo n. 905, do STJ, publicado em 02/03/2018,
foi esclarecido o não cabimento da modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial da remuneração da poupança, no âmbito do STF, pois objetivou apenas reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, prevalecendo o IPCA-E e o
INPC como índices de corrigir o fenômeno inflacionário. Na hipótese, esse é o padrão a ser
observado. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de
eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja
modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A declaração de
inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do quando
decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal.

08.       Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado
do INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 180



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 642/707

0012674-54.2017.4.02.5001 500000323227 .V8 JES10344© JES7044

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000323227v8 e do código CRC 69ac89cf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0008644-23.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: BSI - BANCO DE SERVICOS DE INTELIGENCIA LTDA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. BSI - BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, representada legalmente por EDUARDO TOLEDO BELTRÃO,
interpõe recurso inominado (evento 43) contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do
2º Juizado Especial Federal de Vitória-ES (evento 39), que julgou improcedentes os seus
pedidos de levantamento da restrição dos seus dados junto aos serviços de proteção ao crédito
e de indenização por danos de ordem moral, em razão de falha na prestação do serviço
bancário. Em suas razões alega, preliminarmente, a irregularidade de representação e
consequente revelia da CEF. No mérito, sustenta, em síntese, que a instituição financeira
recorrida não respeitou um acordo celebrado entre as partes para quitação de dívida relativa a
fatura do cartão de crédito mantido junto à CEF e que vinha tendo as parcelas quitadas em
dia. Aduz, ainda, que por conta do desrespeito ao referido acordo, suportou danos de ordem
moral em razão da inscrição indevida dos seus dados junto aos cadastros de proteção ao
crédito. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), ora recorrida, deixou de
apresentar contrarrazões (evento 52).

03. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. No que tange à preliminar de irregularidade de representação, das provas
dos autos (evento 28), vê-se que o nome do Dr. Luciano Pereira Chagas (OAB/ES 9.540)
figura na procuraçãopor instrumento público acostada aos autos pela CEF (evento 28 -
OUT19 - fl. 1), assim como o nome do Dr. Rodrigo Sales dos Santos (evento 28 - OUT19 -
fl. 3), sendo este o responsável pela interposição da referida peça contestatória (evento 28 -
OUT18), estando a instituição financeira recorrida devidamente representada nos autos.

05. Por outro lado, não há nos autos nenhuma carta de preposição conferindo
poderes de representação ao Sr. Marcos Calebe Rodrigues Pereira para atuar na audiência de
conciliação (Evento 19) como preposto da CEF, conforme sustenta a recorrente. No entanto,
tendo em conta que no âmbito dos Juizados Especiais o processo é orientado pelos princícios
da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, entendo que a
falta do referido documento no caso concreto não tem o condão de ocasionar nulidade
processual, nos termos do §3º do art. 13 da Lei 9.099/950, eis que não há comprovação de
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prejuízo dela decorrente, cabendo registrar que sequer fora apresentada proposta de
acordo em sede de audiência de conciliação (evento 19). Tendo sido proferida sentença de
mérito, não há que se falar um nulidade, por simples irregularidade formal, de atos
processuais que não são determinantes para a solução do julgado. 

06. Não há, portanto, que se falar em irregularidade de representação da CEF
por ausência de representante com capacidade postulatória no caso em comento, tendo em
vista que consta procuração nos autos na qual se encontra o nome do Dr. Luciano Pereira
Chagas (OAB/ES nº 9.540). Também não prospera o pleito recursal relativo à revelia, diante
da peça contestatória apresentada pela CEF (evento 28), considerando que com o  processo
eletônico, não mais se exige que a petição seja "assinada" pelo advogado, bastando o
peticionamento eletrônico, como se observa no caso da contestação apresentada por Rodrigo
Sales dos Sabtos (Evento 28, out18), o qual possui procuração nos autos, conforme já
mencionado no item 5 acima, razão pela qual rejeito as teses preliminares relativas à
irregularidade de representação e à revelia, ora suscitadas.

07. Ultrapassadas tais questões passo à análise do mérito. De início, cumpre
estabelecer que a instituição financeira recorrida, empresa pública federal, está sujeita ao
regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do art. 173, §1º,
II, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), submetendo-se à disciplina positivada pela Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), quando configurada a hipótese prevista pelo
§2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), qual seja a prestação de serviços
de natureza bancária, o que se verifica no caso dos autos. Demais disso, recorrente e
recorrida enquadrarem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor (art. 2º) e
fornecedor (art. 3º), ambos extraídos do codex consumerista. Ainda, o c. Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ao editar a Súmula nº 297, estabeleceu que “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável as instituições financeiras”, não havendo dúvidas quanto ao regime
jurídico aplicável ao caso, tampouco quanto à existência de relação jurídica de consumo entre
as partes (evento 1 - OUT2 - fls. 05/07).

08. Adotada a teoria da responsabilidade civil objetiva pelo CDC (art. 14,
caput), caso o ato lesivo, o dano suportado e o nexo de causalidade sejam demonstrados, faz-
se presente o dever de indenizar, o qual somente é excluído se o defeito inexiste ou se este
decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º). Demais disso, a
responsabilidade civil objetiva a que está sujeita a instituição financeira recorrida, baseada na
teoria do risco administrativo, encontra fundamento no §6º do art. 37 da CF/88, sendo
desnecessária a análise de dolo ou culpa no caso concreto, bastando a comprovação da
conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles para o surgimento do dever de
indenizar.

09. Passo a análise do caso concreto. No caso dos autos, os elementos
constantes dos autos demonstram que a inscrição dos dados da recorrente no SPC não se deu
de forma indevida, eis que "[...] ao pagar a destempo, o autor deu motivo para que a ré o
inscrevesse no SPC/SERASA. Tanto é que a data de sua inclusão foi em 12/03/2017, ou seja,
anterior ao seu pagamento em atraso (que só ocorreu em 17/03/2017)", conforme bem se
observou em sede de sentença. Realmente, verifica-se dos autos que referida parcela com
vencimento em 01/03/2017, só foi efetivamente recolhida em 17/03/2017 (vide Evento 1 - out
2 - fls. 8/9), assim como outras parcelas também foram recolhidas em atraso, como a de
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01/01/2017, recolhida em 16/01/2017 (fls. 11/12). A recorrente, portanto, deu causa à
negativação ao deixar de quitar a referida parcela de forma tempestiva, de modo que não
houve conduta abusiva por parte da CEF no caso em comento. Vale destacar que o argumento
de que foi indevido o valor do total da dívida e não de apenas uma parcela é irrelevante para o
deslinde da lide. Isso porque a causa de pedir da indenização por dano moral estaria na
inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplente, pouco importanto a monta
apontada. 

10. Quanto ao pleito pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida no
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), de acordo a jurisprudência do c. STJ, “só deve ser
reputada como dano moral a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que
participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais
comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da
personalidade” (REsp 1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe
09/11/2016), de sorte que os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano não tem o
condão de lesionar direitos da personalidade de modo a ensejar reparação civil. Ademais, em
que pese factível a pessoa jurídica sofrer tal espécie de dano, faz-se necessário comprovar que
o ato lesivo atingiu sua honra objetiva; questões afetas à sua imagem, reputação, credibilidade
junto ao mercado, etc.

11. Neste contexto, tenho que não há que se falar em desrespeito ao acordo
anteriormente firmado para quitação da dívida de cartão de crédito da recorrente, tendo em
vista que a CEF somente procedeu com a negativação dos dados da recorrente após o
inadimplemento da parcela referente ao mês de maio de 2016. Não comprovada, portanto,
a conduta lesiva da CEF no caso concreto, restando prejudicada a análise dos demais
requisitos da responsabilidade civil objetiva a que está submetida a empresa pública federal
recorrida, eis que cumulativos, sendo desnecessário perquirir a tal respeito.

12. Diante disso, coaduno com o entendimento firmado em sede de sentença,
segundo a qual "[...] não merecem prosperar os pedidos autorais em virtude da inexistência
de atos ilícitos praticados pela parte ré". Não comprovada, portanto, a falha na prestação do
serviço bancário por parte da CEF, conforme preceitua o art. 14, §3º, I do CDC.

13. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.Com o trânsito em julgado
baixem os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000299468v23 e do código CRC 4659b07b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5015160-53.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE MARIA BOLLIS (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

1. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou
improcedente o seu pedido inicial de repetição dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária recolhidos após o termo inicial de sua aposentadoria, a despeito da falta de
retribuição ou compensação de benefícios previdenciários para os segurados que voltam ao
mercado de trabalho, após se aposentarem, em desrespeito ao princípio do caráter
contributivo-retributivo. Requer o recorrente seja reconhecido seu direito à devolução dos
valores pagos à previdência após a aposentadoria. Contrarrazões apresentadas, pela
manutenção da sentença.

2. A sentença reconheceu a prescrição, de todos os recolhimentos efetuados no
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. É o relatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

5. Pois bem. As contribuições previdenciárias somente podem ser restituídas
quando restar comprovado que o pagamento ou recolhimento foi indevido, conforme
preceitua o artigo 89 da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.129/1995, in verbis:
“Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de pagamento
ou recolhimento indevido”. A parte autora continuou a trabalhar e a recolher contribuições
após sua aposentadoria, na qualidade de segurado obrigatório. Reza o art. 12, §4º da norma de
regência: “São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...) §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
Lei, para fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032,
de 28.4.95).”

6. A exigibilidade da contribuição previdenciária do aposentado que continua ou
regressa à atividade está amparada pela Lei n. 9.032/95, que introduziu o § 4º ao art. 12 da
Lei nº 8.212/91. Os arts. 18, §2º; 81, II; e 82, da Lei nº 8.213/91, dispunham originalmente
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que o aposentado, que continuasse a trabalhar e a contribuir para o Regime da Previdência
Social, teria direito à reabilitação profissional, auxílio-acidente e ao pecúlio, o qual
corresponderia ao total das contribuições pagas após sua aposentadoria a serem pagas em
parcela única. As Leis nºs 9.032/95 e 9.527/97 suprimiram o pecúlio e deixaram expresso que
as contribuições vertidas pelo segurado, já aposentado, seriam destinadas ao custeio da
Seguridade Social (art. 11, §3º, da Lei nº 8.213/91), não fazendo ele jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade posterior, ressalvados o
salário-família e a reabilitação profissional enquanto estivesse empregado (art. 18, §2º, da Lei
nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97).

7. A impossibilidade legal de as contribuições vertidas após a aposentadoria
serem computadas para a obtenção de novo benefício não confere ao aposentado, que
continua a trabalhar, segurado obrigatório, direito à restituição de tais valores, pois o Regime
Geral da Previdência Social não é um regime de capitalização simples. A Seguridade Social é
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta (art. 195, caput, da Constituição da
República de 1988), o que infirma a existência de um sistema contributivo rígido, ante a
ausência de uma correspondência imediata entre as contribuições vertidas e os benefícios a
que os segurados façam jus. A receita destinada ao sistema pretende contemplar os gastos
incorridos com o propósito de assegurar a sua “universalidade de cobertura e atendimento” e
a “seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços” (art. 194, I e III, da
Constituição da República de 1988). Esses traços compõem o conteúdo jurídico do princípio
da solidariedade (art. 3º, III, da Constituição da República de 1988), cujo objetivo supõe que
as prestações estatais devem “chegar àquelas pessoas que se encontram numa situação mais
débil, mais desfavorecida e mais desvantajosa” (Gregorio Peces-Barba Martinez. Lecciones
de derechos fundamentales. Madrid: Dykison, 2004, p. 178) o que, no direito previdenciário,
alia-se à “participação social e intergeracional do ônus financeiro de sustento do sistema” e à
adoção de elementos próprios à noção de repartição (Simone Barbisan Fortes, Leandro
Paulsen. Direito da seguridade social: prestações e custeio da previdência, assistência e
saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 48).

8. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 3.128/DF
(Rel. p/ acórdão Min. Cezar Peluso, DJ 18.02.2005, p. 4), na qual se discutia a
constitucionalidade do art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/03, que instituiu
contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos e as
pensões devidas aos seus dependentes, reiterou que o regime da previdência social não tem
natureza jurídica contratual, motivo por que inexiste direito a exigir que haja um sinalagma
entre as contribuições vertidas e o rendimento mensal do benefício, uma vez que a
contribuição previdenciária é “um tributo predestinado ao custeio da atuação do Estado na
área da previdência social, que é terreno privilegiado de transcendentes interesses públicos
ou coletivos”. Consequentemente, não há se falar em enriquecimento ilícito da
Administração.

9. Em apoio a esse entendimento, transcrevo ementa do acórdão prolatado em
julgamento do RE 430.418 AgR/RS (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
05/05/2014):
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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.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.Condeno a
parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, o qual
fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321466v2 e do código CRC e5741998.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5015217-71.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MILTON HENRIQUE DO COUTO NETO (AUTOR)
ADVOGADO: LUCAS FERNANDES DE SOUZA (OAB ES017500)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a substituição
da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme pretendido pela parte
autora, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa Econômica
Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em síntese, que a TR
não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários. Salienta diversos
julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02. A CEF apresentou suas contrarrazões.

03. É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
à análise de seu mérito.

VOTO

 04. Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei n.
9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.
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06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS.

08. Por fim, eventual suspensão do processo em decorrência de julgamento
superior por representativo de controvérsia ou repercussão geral, poderá ser reprimido
posteriormente na Presidência das Turmas Recursais, a partir do recurso cabível (PEDILEF
OU RE).

09. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o
recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3),
nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000297601v4 e do código CRC 6394c6fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5015206-42.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CLEMILSON DA SILVA LEITE (AUTOR)
ADVOGADO: LUCAS FERNANDES DE SOUZA (OAB ES017500)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a substituição
da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme pretendido pela parte
autora, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa Econômica
Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em síntese, que a TR
não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários. Salienta diversos
julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02. A CEF apresentou suas contrarrazões.

03. É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
à análise de seu mérito.

VOTO

 04. Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei n.
9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.
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06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS.

08. Por fim, eventual suspensão do processo em decorrência de julgamento
superior por representativo de controvérsia ou repercussão geral, poderá ser reprimido
posteriormente na Presidência das Turmas Recursais, a partir do recurso cabível (PEDILEF
OU RE).

09. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.Condeno o
recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3),
nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000297609v5 e do código CRC ac141ec8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5015182-14.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: KENEDES PAULINO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: LUCAS FERNANDES DE SOUZA (OAB ES017500)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a substituição
da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme pretendido pela parte
autora, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa Econômica
Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em síntese, que a TR
não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários. Salienta diversos
julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02. A CEF apresentou suas contrarrazões.

03. É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
à análise de seu mérito.

VOTO

 04. Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei n.
9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.
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06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS.

08. Por fim, eventual suspensão do processo em decorrência de julgamento
superior por representativo de controvérsia ou repercussão geral, poderá ser reprimido
posteriormente na Presidência das Turmas Recursais, a partir do recurso cabível (PEDILEF
OU RE).

09. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.Condeno o
recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 3),
nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000297615v4 e do código CRC b3ca7f5b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 185



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 656/707

5001150-23.2018.4.02.5006 500000312780 .V2 JES10576© JES10576

RECURSO CÍVEL Nº 5001150-23.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ROBERTO ALVES FELICIO (AUTOR)
ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR METZKER (OAB ES012541)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em inicial, ao argumento central de que a substituição
da TR por outro índice para remunerar os depósitos do FGTS, conforme pretendido pela parte
autora, vai de encontro à legislação infraconstitucional em vigor, e que a Caixa Econômica
Federal não pode ser obrigada a tanto pelo Poder Judiciário. Argumenta, em síntese, que a TR
não se presta como parâmetro para correção dos depósitos fundiários. Salienta diversos
julgados tratando do tema, bem como posições doutrinárias.

02. A CEF apresentou suas contrarrazões.

03. É o Relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
à análise de seu mérito.

VOTO

 04. Os artigos 13 e 22, §1º, da Lei n. 8.036/90, com a redação dada pela Lei n.
9.964/2000, veiculam norma especial para a atualização monetária e cômputo de juros de
mora para as contribuições e saldo das contas vinculadas ao FGTS, as quais devem observar a
variação dos índices de correção da caderneta de poupança e a incidência de juros moratórios
à razão de 0,5% ao mês a partir da citação (cf. STJ, RESP 1.032.606/DF, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 25/11/2009). Desse modo somente se eivado de inconstitucionalidade
seria possível afastar o determinado na norma e regência, uma vez que é vedado ao Poder
Judiciário escolher índice de correção monetária, sob pena de transgredir o princípio da
independência dos Poderes da República (art. 2º da Constituição Federal). Tal, porém, não é a
hipótese dos autos.

05. Destaco, ainda, no que pertine à argumentação acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos da norma de regência, que o julgado nas ADIs 4357 e
4452, como bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema
810), limitou-se exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios judiciais, situação
diversa da ora tratada. Destaco, ainda, que o REsp nº 1381683 / PE, admitido, na sistemática
de Recursos Repetitivos junto ao STJ, para tratar da questão do afastamento da TR na
correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, foi, posteriormente não conhecido,
conforme julgamento de 15/09/2016 (agravo interno não conhecido em 16/02/17 e Recurso
Extraordinário negado seguimento em 29/05/2017), de modo que, eventual argüição quanto à
ilegalidade, também não foi dirimida pelo Tribunal Superior competente.
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06. Vale assentar que nas referidas ADIs o STF se preocupou em preservar um
equilíbrio entre os sujeitos jurídicos para garantir-lhes isonomia de tratamento. No caso do
FGTS a isonomia está preservada. Os sujeitos jurídicos diretos são o titular da conta
vinculada e o próprio FUNDO, não havendo qualquer possibilidade de se imputar
enriquecimento indevido de uma das partes. Isto porque, segundo a lei que rege o FGTS, os
seus recursos possuem destinação social específica que beneficiam outros sujeitos além da
relação econômica-financeira entre o fundista e o Fundo, extrapolando os limites das lides
individuais. Tome-se como exemplo os contratos de financiamento habitacional realizados
com recursos do FGTS, cujo acesso pela população de baixa renda só é viável porque a sua
correção é idêntica à remuneração do FGTS.

07. Por fim, o STJ, em recente decisão – 11/04/2018 - em sede de recurso
repetitivo, firmou 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.”(REsp 1.614.874). Assim sendo deve ser observado referido índice quando dos
cálculos para fins de execução do julgado. Desse modo, remanesce hígida a adoção do índice
de reajuste equivalente ao praticado para remuneração das cadernetas de poupança no que se
refere às contas vinculadas ao FGTS.

08. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.Condeno o
recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos
do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000312780v2 e do código CRC 58664804.
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RECURSO CÍVEL Nº 0029224-62.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO ZUPELI (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO SANTOS ARRIGONI (OAB ES011273)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso de Embargos de Declaração contra acórdão, que
não deu provimento ao recurso inominado do INSS para a aplicação da Lei nº 11.960
(29/06/2009) na definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5%
ao mês) até 20/09/2017. Argumenta o INSS ter havido omissão no julgado que não
considerou a possibilidade de modulação dos efeitos do julgado no RE 870.947, com vistas à
adoção de juros e correção monetária previstos no art. 1ªF da lei 9.494/97 até o trânsito em
julgado do referido julgado, ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito para até
a decisão sobre a modulação dos efeitos.

02. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

03. O CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma.

04. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de eventual modulação
de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a adoção, desde logo, da
interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja modulação, ter-se-á tão-
somente uma limitação temporal. A declaração de inconstitucionalidade permanecerá hígida,
de modo que a adoção imediata do quando decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição
Federal. O contrário, todavia, não se mostra verdadeiro. Nesta linha, já decidiu o próprio STF
pela imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado, como
se pode ver da ementa abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO
IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão
de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de
causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do
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paradigma.Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais,
o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.  (RE 1007733
AgR-ED/RS – Dje 31/10/2017 – destaques acrescentados).

05. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores.

06. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática geral, já explicitada,
advinda da repercussão geral, essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

07. Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321113v3 e do código CRC f53c8e1f.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002553-08.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS ANDRE DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGUES PINTO (OAB ES025302)

RELATÓRIO

1. O IFES interpõe recurso inominado (Evento 21) contra sentença (Evento 16)
que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento do benefício de auxílio-
transporte no valor corresponde ao transporte coletivo para o trajeto da residência do autor até
o seu local de trabalho, mediante declaração firmada pelo servidor, conforme estabelecido no
art. 2º c/c 6º da Medida Provisória 2.165-36/2001, desde a sua entrada em exercício no cargo,
em 25/01/2018, descontado os valores já pagos administrativamente sob o mesmo título.
Determinou, ainda, que sobre os valores a serem apurados não devem incidir imposto de
renda, em razão da natureza indenizatória da referida verba, e serão acrescidos de correção
monetária pelo índice da IPCA-E e juros de mora de 0,5% a.m., ambos desde o vencimento
de cada parcela (CC, art. 398 e Súmula 43 do STJ), observando a sistemática prevista na Lei
11.960/09, observado o limite de alçada e a prescrição quinquenal. Em suas razões sustenta
que a utilização de transporte coletivo é condição legal para percepção do auxílio-transporte
nos termos do artigo 1º da MP 2165-36/01 e que a falta de comprovação do pagamento de
passagens utilizadas pelos servidores obsta a percepção da indenização. Assevera que o
pagamento de tal verba ao autor importa violação ao princípio da isonomia. Pela
eventualidade pugna pela aplicação do artigo 2º da mencionada medida provisória, de modo
que o valor do auxílio sejal imitado ao que ultrapassar 6% dos vencimentos do cargo efetivo
do autor, calculado na forma do §1º, com observância do §2º, ambos do artigo 2º da norma.
Ainda, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei n.
11960/09. Por fim pugna seja adotada como termo inicial para contagem de juros de mora a
data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

2. A parte autora oferece contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (Evento 24).

3. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. Conforme destacado em Sentença a Turma Nacional de Uniformização, em
julgamento do PEDILEF 0513572-79.2015.4.05.8013 (Rel. Juíza Federal Maria Lúcia Gomes
de Souza), selecionado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese: “para
concessão do auxílio-transporte, é suficiente a declaração do servidor que ateste a
realização das despesas com transporte, nos termos do art. 1º e 6º da Medida Provisória nº
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2.165/2001, independente de o transporte utilizado para o deslocamento entre a residência e
o trabalho e vice-versa ser próprio ou coletivo, não havendo necessidade de prévia
comprovação das despesas efetivamente realizadas com o deslocamento”. Desse modo, em
observância à vinculação dessa Turma Recursal ao preceito uniformizador fixado pela TNU,
não há como se acolher os argumentos do IFES afetos à impossibilidade de concessão do
auxílio-transporte sem a devida comprovação efetiva do uso de transporte coletivo. Na
hipótese em análise, portanto, o uso de veículo particular não impede a concessão do auxílio-
transporte, tampouco é necessária a prévia comprovação das despesas efetivamente realizadas
com o deslocamento.

5. De todo modo, pela eventualidade, de se ter que o colegiado nacional deixou
expressamente consignado que o pagamento de auxílio-transporte deveria observar o
desconto de 6% (seis por cento) do soldo do militar, do vencimento do cargo efetivo ou
emprego, ou do vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, conforme os
critérios enunciados no art. 2º, da Medida Provisória n. 2.165-35/2001, de modo que merece
ser acolhido o pleito subsidiário formulado pelo instituto.

6. Da mesma forma quanto ao termo inicial da contagem de juros de mora. Não
se aplica à hipótese o disposto no artigo 398 do Código Civil uma vez que não se trata de
mora por ato ilícito. Assim deve ser seguido o regramento geral previsto no artigo 397,
parágrafo único do Código Civil c/c artigo 240 do Código de Processo Civil.

7. No que atine a correção monetária o STF, na sessão de julgamento de
20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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.

8. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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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9. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a incidência
da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos
dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a
aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

10. Ante o exposto VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
IFES para declarar o direito ao recebimento de auxílio-transporte, mediante o desconto de 6%
do soldo ou vencimento pago à parte autora, bem como para fixar como termo inicial da
contagem de juros a data da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios
(art. 55, da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313205v2 e do código CRC 9608df9c.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002533-17.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: IVERSON RIBEIRO MUNIZ PENAS (AUTOR)
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGUES PINTO (OAB ES025302)

RELATÓRIO

1. O IFES interpõe recurso inominado (Evento 20) contra sentença (Evento 15)
que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento do benefício de auxílio-
transporte no valor corresponde ao transporte coletivo para o trajeto da residência do autor até
o seu local de trabalho, mediante declaração firmada pelo servidor, conforme estabelecido no
art. 2º c/c 6º da Medida Provisória 2.165-36/2001, desde a sua entrada em exercício no cargo,
em 25/01/2018, descontado os valores já pagos administrativamente sob o mesmo título.
Determinou, ainda, que sobre os valores a serem apurados não devem incidir imposto de
renda, em razão da natureza indenizatória da referida verba, e serão acrescidos de correção
monetária pelo índice da IPCA-E e juros de mora de 0,5% a.m., ambos desde o vencimento
de cada parcela (CC, art. 398 e Súmula 43 do STJ), observando a sistemática prevista na Lei
11.960/09, observado o limite de alçada e a prescrição quinquenal. Em suas razões sustenta
que a utilização de transporte coletivo é condição legal para percepção do auxílio-transporte
nos termos do artigo 1º da MP 2165-36/01 e que a falta de comprovação do pagamento de
passagens utilizadas pelos servidores obsta a percepção da indenização. Assevera que o
pagamento de tal verba ao autor importa violação ao princípio da isonomia. Pela
eventualidade pugna pela aplicação do artigo 2º da mencionada medida provisória, de modo
que o valor do auxílio sejal imitado ao que ultrapassar 6% dos vencimentos do cargo efetivo
do autor, calculado na forma do §1º, com observância do §2º, ambos do artigo 2º da norma.
Ainda, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei n.
11960/09. Por fim pugna seja adotada como termo inicial para contagem de juros de mora a
data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

2. A parte autora oferece contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (Evento 23).

3. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. Conforme destacado em Sentença a Turma Nacional de Uniformização, em
julgamento do PEDILEF 0513572-79.2015.4.05.8013 (Rel. Juíza Federal Maria Lúcia Gomes
de Souza), selecionado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese: “para
concessão do auxílio-transporte, é suficiente a declaração do servidor que ateste a
realização das despesas com transporte, nos termos do art. 1º e 6º da Medida Provisória nº
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2.165/2001, independente de o transporte utilizado para o deslocamento entre a residência e
o trabalho e vice-versa ser próprio ou coletivo, não havendo necessidade de prévia
comprovação das despesas efetivamente realizadas com o deslocamento”. Desse modo, em
observância à vinculação dessa Turma Recursal ao preceito uniformizador fixado pela TNU,
não há como se acolher os argumentos do IFES afetos à impossibilidade de concessão do
auxílio-transporte sem a devida comprovação efetiva do uso de transporte coletivo. Na
hipótese em análise, portanto, o uso de veículo particular não impede a concessão do auxílio-
transporte, tampouco é necessária a prévia comprovação das despesas efetivamente realizadas
com o deslocamento.

5. De todo modo, pela eventualidade, de se ter que o colegiado nacional deixou
expressamente consignado que o pagamento de auxílio-transporte deveria observar o
desconto de 6% (seis por cento) do soldo do militar, do vencimento do cargo efetivo ou
emprego, ou do vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, conforme os
critérios enunciados no art. 2º, da Medida Provisória n. 2.165-35/2001, de modo que merece
ser acolhido o pleito subsidiário formulado pelo instituto.

6. Da mesma forma quanto ao termo inicial da contagem de juros de mora. Não
se aplica à hipótese o disposto no artigo 398 do Código Civil uma vez que não se trata de
mora por ato ilícito. Assim deve ser seguido o regramento geral previsto no artigo 397,
parágrafo único do Código Civil c/c artigo 240 do Código de Processo Civil.

7. No que atine a correção monetária o STF, na sessão de julgamento de
20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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.

8. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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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9. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a incidência
da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos
dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a
aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

10. Ante o exposto VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
IFES para declarar o direito ao recebimento de auxílio-transporte, mediante o desconto de 6%
do soldo ou vencimento pago à parte autora, bem como para fixar como termo inicial da
contagem de juros a data da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios
(art. 55, da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313268v2 e do código CRC 64548564.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001780-60.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BEATRIZ FARIA GUIMARAES (AUTOR)
ADVOGADO: SERGIO BARBOSA VIEIRA (OAB ES028919)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (Evento 20) em face da
sentença (Evento 14) que o condenou plicar, inclusive com efeitos financeiros, o interstício de
12 (meses) para efetivação da progressão/promoção funcional da parte autora, sem
desconsiderar qualquer período trabalhado, a partir de sua posse no cargo. Condenou, ainda,
a pagar à parte autora, a partir de sua posse no cargo, observada a prescrição quinquenal e o
limite de alçada, 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, décimo terceiro salário e outros direitos
constitucionais. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e, após,
acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da data em que cada pagamento
era devido. Em suas razões recursais alega que a Lei 10.885/04 (c/c 11.501/2007) já
estabelece os requisitos para fins de progressão funcional e promoção, exigindo-se um
interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício em cada padrão. Aduz que acolher o
argumento autoral fere o princípio da isonomia. Além disso, defende que seja aplicada a
correção monetária nos termos do art. 1-F da Lei nº 9494/97 até 20/09/2017 - data da decisão
no RE 870947, bem como seja fixado o termo inicial da contagem de juros na data da citação,
nos termos do artifo 240 do CPC.

2. A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 24)

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. A parte autora objetiva sua progressão na carreira segundo as disposições
trazidas pela Lei nº 11.501/07, ou seja, com interstício de 12 meses, em vez de 18 meses, bem
como o pagamento das parcelas.

5. Outrossim, analisando a sentença recorrida, quanto ao mérito, entendo que a
mesma merece ser mantida por seus fundamentos. Confira-se, por oportuno o teor:

SENTENÇA

(...)
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Mérito

A Lei 1.855/04, ao dispor sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária,
instituindo a Carreira do Seguro Social, estabeleceu os interstícios para progressão
funcional e promoção na carreira previdenciária.

Nesse ponto, cumpre consignar que, inicialmente, o art. 7°, § 1°, previa um interstício
mínimo de 12 (doze) meses de efetivo exercício. Contudo, essa norma jurídica foi
modificada pela Lei 11.501/07, que aumentou o aludido interstício para 18 (dezoito)
meses, a ser computado a partir da vigência de regulamento do Poder Executivo, na
forma do art. 8°, que assim dispõe:

“Art. 8º. Ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º desta Lei.” (NR)

Já o art. 9°, da mesma lei, determina que, até que haja a referida regulamentação, as
progressões e promoções cujas condições tenham sido implantadas, serão concedidas
observando-se, no que couber, as normas de que trata a Lei 5.645/70, regulada pelo
Decreto 84.669/80, que dispõe que o interstício mínimo para a progressão é de 12
(doze) meses.

Desse modo, a eficácia da norma jurídica que prevê o interstício de 18 meses não é
plena, e sim condicionada a um ato do Poder Executivo, ostentando a natureza de
norma de eficácia limitada e aplicabilidade indireta, ou não imediata (não auto-
aplicável). Do mesmo modo, o art. 9° impõe a subsunção do referido decreto ao caso,
impondo a observação do interstício de 12 (doze) meses para progressão.

Nesse sentido também é o entendimento do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL.  CARREIRA  DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO  DA  LEI  Nº 
10.855/2004.  APLICAÇÃO  DAS REGRAS RELATIVAS  AOS SERVIDORES
DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI Nº
5.645/1970. 1. Ação proposta por servidores públicos do INSS pela qual
pretendem ver  reconhecido  os  seus direitos à progressão funcional de acordo
com   o   interstício  de  12  meses,  enquanto  não  expedido  pela Administração
Pública regulamento de que trata o artigo 8º da Lei nº 10.855/2004. 2.  Dispõe 
o artigo 9º da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela lei nº 11.501/2007,
que, até que seja editado o regulamento sobre as progressões  funcionais,
deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos  servidores  do  Plano de
Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970. 3.  A  concessão  de
progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de Cargos é
regida pelo Decreto nº 84.669/1980, o qual prevê,  em seu artigo 7º, que, para
efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 meses. 4.  Recurso especial
não provido. (grifo nosso) STJ – Segunda Turma - REsp 1595675 / RS – Ministro
Mauro Campbell Marques – DJe 14/09/2016.

Assim torna-se equivocado o entendimento do INSS ao estabelecer a aplicação do interstício
de 18 meses para progressão da parte autora, uma vez que viola o art. 9° da referida lei. Por
conseguinte, deve ser acolhido o pleito autoral para se estabelecer que o interstício a ser
observado pela ré para progressão na carreira deve ser o período de 12 (doze) meses, a ser
observado sucessivamente, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/07.
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Ressalto que a Lei 13.324/2016 alterou a Lei 10.855/2004 e expressamente reduziu o período
do interstício para 12 (doze) meses, como previsto na redação original. Permanece, no
entanto, o direito e o interesse da parte autora na revisão das progressões realizadas pela
autarquia desde a sua posse.

Diante o exposto, EXTINGO o feito sem julgamento do mérito em face da União Federal,
nos termos do art. 485, VI, CPC. Em relação ao INSS, JULGO PROCEDENTE o
pedido para condenar o réu a aplicar, inclusive com efeitos financeiros, o interstício de 12
(meses) para efetivação da progressão/promoção funcional da parte autora, sem
desconsiderar qualquer período trabalhado, a partir de sua posse no cargo. 

Condeno, também, a ré (INSS) a pagar à parte autora, a partir de sua posse no cargo,
observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada, 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, décimo
terceiro salário e outros direitos constitucionais. Tais valores deverão ser corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a
contar da data em que cada pagamento era devido.

Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária, utilizando como critério o limite de isenção do
imposto de renda, conforme entendimento adotado pelo Enunciado n. 38, do FONAJEF.

Sem custas nem honorários. Após o trânsito em julgado e cumprimento da obrigação, dê-se
baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.

6. Os Tribunais vêm decidindo da mesma forma. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA
ULTRA PETITA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. PRAZO. ART. 7º DA
LEI Nº 10 .822 /2004 . NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO. 1. A sentença é nula na parte que determinou que
a progressão ou promoção seja concedida ao autor "sem desconsideração de qualquer
período trabalhado", por afastar o início da contagem dos prazos e do início dos
efeitos financeiros conforme previsto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 84.669/80, sem
que o autor tenha deduzido tal pedido na petição inicial, violando, assim, os artigos
128 e 460, ambos do CPC de 1973. 2. Afastada a alegação de impossibilidade jurídica
do pedido, "eis que não se trata de pedido de reajustamento de remuneração a ser
concedida pelo Poder Judiciário, mas de interpretar e aplicar corretamente a lei
existente, pretensão essa possível, em tese, no nosso ordenamento jurídico". 3. O réu,
que goza de autonomia administrativa e financeira, está legitimado para figurar no
polo passivo da presente demanda, pois haverá de responder pelo cumprimento do
julgado acaso, ao final, se reconheça o direito vindicado pelo autor. 4. Em face do
ajuizamento da ação em 12/08/2014, estão prescritas eventuais parcelas devidas
anteriormente a 12/08/2009, diante da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do
Decreto nº 20.910/32, o que foi observado pela sentença recorrida. 5. Não há que se
falar, no caso, de prescrição do fundo do direito, eis que em se tratando de prestações
de trato sucessivo, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ. 6. Descabe, outrossim,
a aplicação do prazo prescricional bienal e trienal previstos no artigo 206, §§ 2º e 3º,
do Novo Código Civil, norma de caráter geral, tendo em vista que incide, no caso, a
prescrição quinquenal imposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 7. Restou
expressamente consignada no artigo 9º da Lei nº 11.501/2007, com a redação dada
pela Lei nº 12.269/2010, a necessidade de edição de regulamento para a aplicação do
prazo de 18 meses como requisito para a concessão da progressão funcional e da
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promoção, o que denota a natureza de norma de eficácia limitada do artigo 7º da Lei
nº 11.501/2007. 8. As progressões funcionais e as promoções devem ser concedidas ao
autor considerando-se o prazo de 12 meses, até o advento do referido ato
regulamentar. Precedentes: TRF-2, APELREEX 201351540010915, Rel.
Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Sétima Turma
Especializada, E-DJF2R 25/07/2016; TRF-2, APELREEX 201551040444340, Rel.
Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma
Especializada, E-DJF2R 25/01/2016; TRF4, AC 50402316020144047108, Rel. 1
Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, julg. 29/09/2015; TRF5,
APELREEX 08034882620134058300, Rel. Desembargador Federal Marcelo Navarro,
Terceira Turma, PJe 03/07/2014. 9. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1343128, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC/73), analisou demanda análoga à presente, em que decidiu que o dispositivo
legal que determinou a majoração do prazo para a progressão
funcional de servidor da Carreira do Magistério de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, por ser norma de eficácia limitada, somente passou a vigorar após a
edição do regulamento, aplicando-se, até então, o prazo menor previsto em lei
anterior. 10. Descabe falar em afronta ao artigo 61, § 1º, da Constituição Federal de
1988, visto que o Judiciário, ao reconhecer o direito do autor à progressão funcional e
à promoção no interstício de 12 meses, até a edição do regulamento de que trata o
artigo 8º da Lei nº 10.855/2004, não está implantando aumento nos seus vencimentos,
mas apenas reparando uma interpretação errônea dada pelo INSS à legislação de
regência da matéria. Pela mesma razão o entendimento adotado não contraria a
Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, assim como inexiste desrespeito aos
princípios da legalidade e da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da
CRBF/88), à Separação dos Poderes (art. 2º da CRFB/88) e ao princípio da isonomia.
11. Inexiste, também, violação ao artigo 169, § 1º, da CRFB/88, pois a inexistência de
prévia dotação orçamentária não pode dar azo à autenticação de ofensas ao texto
constitucional, além do fato de que os valores atrasados serão pagos via precatório,
nos termos do art. 100 da Carta Magna. 12. Os valores pagos administrativamente
deverão ser compensados, para se evitar bis in idem. 13. A correção monetária das
parcelas atrasadas deve ser realizada de acordo com o índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 14. Mantida a condenação do réu em
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), eis que, além de não ser
excessivo, está condizente com o entendimento firmado pelo STJ no REsp
1.562.435/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
02/12/2015. 15. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo
conhecido e desprovido. TRF2 - APELREEX 00020659620144025104 – Relator: JOSE
ANTONIO NEIVA – 7ª TURMA ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEI
Nº 11.501/07. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - A questão posta nos autos atine ao
interstício que deve ser considerado para o fim de promoção e progressão funcionais
servidor público federal do quadro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). II -
Em se tratando de prestação de trato sucessivo, a cada período aquisitivo de
avaliação funcional renova-se o direito. Prescrição do fundo de direito afastada. III -
A majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela Lei n°
11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
determinação de que a matéria seja regulamentada. IV - Enquanto tal regulamentação
não vem à luz, há se ser observado o Decreto nº 84.669/80, que regula a Lei nº
5.645/70, atendendo, assim, ao artigo 9º, da Lei nº 10.855/2004 em suas diversas
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redações sucessivas. V - O autor é servidor público federal da carreira do Seguro
Social desde 03.01.2006, e como tal faz jus às progressões e promoções funcionais e
aos efeitos patrimoniais decorrentes, desde 09.06.2010 (observada a prescrição do
período anterior 5 anos do ajuizamento) até a edição de regulamento a que se refere o
art. 8º da Lei nº 10.855/2004, conforme os critérios e prazos estabelecidos no Decreto
nº 84.669/80. VI - A correção monetária se dará pelo IPCA-E e incidência de juros
moratórios, desde a citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, no que
merece parcial reforma a sentença proferida. VII - Remessa oficial e apelação
do INSS parcialmente providas. TRF3 - APELREEX 00110631120154036100
APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – 2189471 – RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY – PRIMEIRA TURMA

7. Também o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.855/2004. 
APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AOS SERVIDORES DO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI Nº 5.645/1970. 1. Ação
proposta por servidores públicos do INSS pela qual pretendem ver  reconhecido  os 
seus direitos à progressão funcional de acordo com   o   interstício  de  12  meses, 
enquanto  não  expedido  pela Administração Pública regulamento de que trata o
artigo 8º da Lei nº 10.855/2004.2.  Dispõe  o artigo 9º da Lei nº 10.855/2004, com
redação dada pela lei nº 11.501/2007, que, até que seja editado o regulamento sobre as
progressões  funcionais, deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos  servidores 
do  Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970.3.  A 
concessão  de progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de
Cargos é regida pelo Decreto nº 84.669/1980, o qual prevê,  em seu artigo 7º, que,
para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 meses.4.  Recurso especial
não provido. (REsp 1595675/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)

8. Assim, deve ser mantido o pleito autoral para se estabelecer que o interstício
a ser observado pela ré para progressão na carreira deve ser o período de 12 (doze) meses, a
ser observado sucessivamente, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/07. 

9. Pois bem. quanto ao termo inicial da contagem de juros assiste razão ao
recorrente. Não há como se aplicar a hipótese da Súmula 54 do STJ, uma vez que não se está
diante de hipótese de responsabilidade extracontratual, de modo que deve ser observada a
regra vigente no ordenamento tanto civil - artigo 405 do CC quanto processual civil - artigo
240 do CPC. Assim, o termo inicial deve ser a data da citação.

10. Por fim, quanto ao critério de correção monetária, o STF, na sessão de
julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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
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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. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

12. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

13. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal.
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14. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, de modo que a
decisão proferida pela Corte superior apenas ratificaria tal posicionamento.

15. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS somente para fixar a data da citação como termo inicial da contagem de juros. Sem
condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 caput da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311285v3 e do código CRC 61c95b93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5013085-75.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSIWANIA SUMERE KIYOSHI DAMASCENO PINHEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO ALVARENGA PINTO (OAB ES007860)
ADVOGADO: JONES ALVARENGA PINTO (OAB ES019572)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (Evento 15) em face da
sentença (Evento 12) que julgou procedente o pedido autoral para condenar o INSS a
considerar, inclusive com efeitos financeiros, o ato de progressão da parte autora desde o
momento em que completou o interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício do cargo,
sem desconsiderar qualquer período trabalhado, a partir de sua posse no cargo, até que se
edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/07, e observada a prescrição quinquenal. Em
suas razões recursais alega que a Lei 10.885/04 (c/c 11.501/2007) já estabelece os requisitos
para fins de progressão funcional e promoção, exigindo-se um interstício mínimo de 18 meses
de efetivo exercício em cada padrão. Aduz que acolher o argumento autoral fere o princípio
da isonomia. Além disso, defende que seja aplicada a correção monetária nos termos do art.
1-F da Lei nº 9494/97 até 20/09/2017 - data da decisão no RE 870947.

2. A parte autora não apresentou contrarrazões.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. A parte autora objetiva sua progressão na carreira segundo as disposições
trazidas pela Lei nº 11.501/07, ou seja, com interstício de 12 meses, em vez de 18 meses, bem
como o pagamento das parcelas.

5. Outrossim, analisando a sentença recorrida, quanto ao mérito, entendo que a
mesma merece ser mantida por seus fundamentos. Confira-se, por oportuno o teor:

SENTENÇA

(...)

Mérito

A Lei 1.855/04, ao dispor sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária,
instituindo a Carreira do Seguro Social, estabeleceu os interstícios para progressão
funcional e promoção na carreira previdenciária.
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Nesse ponto, cumpre consignar que, inicialmente, o art. 7°, § 1°, previa um interstício
mínimo de 12 (doze) meses de efetivo exercício. Contudo, essa norma jurídica foi
modificada pela Lei 11.501/07, que aumentou o aludido interstício para 18 (dezoito)
meses, a ser computado a partir da vigência de regulamento do Poder Executivo, na
forma do art. 8°, que assim dispõe:

“Art. 8º. Ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º desta Lei.” (NR)

Já o art. 9°, da mesma lei, determina que, até que haja a referida regulamentação, as
progressões e promoções cujas condições tenham sido implantadas, serão concedidas
observando-se, no que couber, as normas de que trata a Lei 5.645/70, regulada pelo
Decreto 84.669/80, que dispõe que o interstício mínimo para a progressão é de 12
(doze) meses.

Desse modo, a eficácia da norma jurídica que prevê o interstício de 18 meses não é
plena, e sim condicionada a um ato do Poder Executivo, ostentando a natureza de
norma de eficácia limitada e aplicabilidade indireta, ou não imediata (não auto-
aplicável). Do mesmo modo, o art. 9° impõe a subsunção do referido decreto ao caso,
impondo a observação do interstício de 12 (doze) meses para progressão.

Nesse sentido também é o entendimento do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL.  CARREIRA  DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO  DA  LEI  Nº 
10.855/2004.  APLICAÇÃO  DAS REGRAS RELATIVAS  AOS SERVIDORES
DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI Nº
5.645/1970. 1. Ação proposta por servidores públicos do INSS pela qual
pretendem ver  reconhecido  os  seus direitos à progressão funcional de acordo
com   o   interstício  de  12  meses,  enquanto  não  expedido  pela Administração
Pública regulamento de que trata o artigo 8º da Lei nº 10.855/2004. 2.  Dispõe 
o artigo 9º da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela lei nº 11.501/2007,
que, até que seja editado o regulamento sobre as progressões  funcionais,
deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos  servidores  do  Plano de
Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970. 3.  A  concessão  de
progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de Cargos é
regida pelo Decreto nº 84.669/1980, o qual prevê,  em seu artigo 7º, que, para
efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 meses. 4.  Recurso especial
não provido. (grifo nosso) STJ – Segunda Turma - REsp 1595675 / RS – Ministro
Mauro Campbell Marques – DJe 14/09/2016.

Assim torna-se equivocado o entendimento do INSS ao estabelecer a aplicação do interstício
de 18 meses para progressão da parte autora, uma vez que viola o art. 9° da referida lei. Por
conseguinte, deve ser acolhido o pleito autoral para se estabelecer que o interstício a ser
observado pela ré para progressão na carreira deve ser o período de 12 (doze) meses, a ser
observado sucessivamente, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/07.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em relação ao INSS, extinguindo o feito
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS a
considerar, inclusive com efeitos financeiros, o ato de progressão da parte autora desde o
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momento em que completou o interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício do cargo, sem
desconsiderar qualquer período trabalhado, a partir de sua posse no cargo, até que se edite o
regulamento previsto na Lei nº 11.501/07.

Condeno, também, a ré a pagar à parte autora, a partir de sua posse no cargo, observada a
prescrição quinquenal, 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.

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 geral, devendo ser respeitado o teto fixado para este
Juizado.

6. Os Tribunais vêm decidindo da mesma forma. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA
ULTRA PETITA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. PRAZO. ART. 7º DA
LEI Nº 10 .822 /2004 . NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO. 1. A sentença é nula na parte que determinou que
a progressão ou promoção seja concedida ao autor "sem desconsideração de qualquer
período trabalhado", por afastar o início da contagem dos prazos e do início dos
efeitos financeiros conforme previsto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 84.669/80, sem
que o autor tenha deduzido tal pedido na petição inicial, violando, assim, os artigos
128 e 460, ambos do CPC de 1973. 2. Afastada a alegação de impossibilidade jurídica
do pedido, "eis que não se trata de pedido de reajustamento de remuneração a ser
concedida pelo Poder Judiciário, mas de interpretar e aplicar corretamente a lei
existente, pretensão essa possível, em tese, no nosso ordenamento jurídico". 3. O réu,
que goza de autonomia administrativa e financeira, está legitimado para figurar no
polo passivo da presente demanda, pois haverá de responder pelo cumprimento do
julgado acaso, ao final, se reconheça o direito vindicado pelo autor. 4. Em face do
ajuizamento da ação em 12/08/2014, estão prescritas eventuais parcelas devidas
anteriormente a 12/08/2009, diante da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do
Decreto nº 20.910/32, o que foi observado pela sentença recorrida. 5. Não há que se
falar, no caso, de prescrição do fundo do direito, eis que em se tratando de prestações
de trato sucessivo, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ. 6. Descabe, outrossim,
a aplicação do prazo prescricional bienal e trienal previstos no artigo 206, §§ 2º e 3º,
do Novo Código Civil, norma de caráter geral, tendo em vista que incide, no caso, a
prescrição quinquenal imposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 7. Restou
expressamente consignada no artigo 9º da Lei nº 11.501/2007, com a redação dada
pela Lei nº 12.269/2010, a necessidade de edição de regulamento para a aplicação do
prazo de 18 meses como requisito para a concessão da progressão funcional e da
promoção, o que denota a natureza de norma de eficácia limitada do artigo 7º da Lei
nº 11.501/2007. 8. As progressões funcionais e as promoções devem ser concedidas ao
autor considerando-se o prazo de 12 meses, até o advento do referido ato
regulamentar. Precedentes: TRF-2, APELREEX 201351540010915, Rel.
Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Sétima Turma
Especializada, E-DJF2R 25/07/2016; TRF-2, APELREEX 201551040444340, Rel.
Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma
Especializada, E-DJF2R 25/01/2016; TRF4, AC 50402316020144047108, Rel. 1
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Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, julg. 29/09/2015; TRF5,
APELREEX 08034882620134058300, Rel. Desembargador Federal Marcelo Navarro,
Terceira Turma, PJe 03/07/2014. 9. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1343128, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC/73), analisou demanda análoga à presente, em que decidiu que o dispositivo
legal que determinou a majoração do prazo para a progressão
funcional de servidor da Carreira do Magistério de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, por ser norma de eficácia limitada, somente passou a vigorar após a
edição do regulamento, aplicando-se, até então, o prazo menor previsto em lei
anterior. 10. Descabe falar em afronta ao artigo 61, § 1º, da Constituição Federal de
1988, visto que o Judiciário, ao reconhecer o direito do autor à progressão funcional e
à promoção no interstício de 12 meses, até a edição do regulamento de que trata o
artigo 8º da Lei nº 10.855/2004, não está implantando aumento nos seus vencimentos,
mas apenas reparando uma interpretação errônea dada pelo INSS à legislação de
regência da matéria. Pela mesma razão o entendimento adotado não contraria a
Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, assim como inexiste desrespeito aos
princípios da legalidade e da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da
CRBF/88), à Separação dos Poderes (art. 2º da CRFB/88) e ao princípio da isonomia.
11. Inexiste, também, violação ao artigo 169, § 1º, da CRFB/88, pois a inexistência de
prévia dotação orçamentária não pode dar azo à autenticação de ofensas ao texto
constitucional, além do fato de que os valores atrasados serão pagos via precatório,
nos termos do art. 100 da Carta Magna. 12. Os valores pagos administrativamente
deverão ser compensados, para se evitar bis in idem. 13. A correção monetária das
parcelas atrasadas deve ser realizada de acordo com o índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 14. Mantida a condenação do réu em
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), eis que, além de não ser
excessivo, está condizente com o entendimento firmado pelo STJ no REsp
1.562.435/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
02/12/2015. 15. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo
conhecido e desprovido. TRF2 - APELREEX 00020659620144025104 – Relator: JOSE
ANTONIO NEIVA – 7ª TURMA ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEI
Nº 11.501/07. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - A questão posta nos autos atine ao
interstício que deve ser considerado para o fim de promoção e progressão funcionais
servidor público federal do quadro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). II -
Em se tratando de prestação de trato sucessivo, a cada período aquisitivo de
avaliação funcional renova-se o direito. Prescrição do fundo de direito afastada. III -
A majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela Lei n°
11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
determinação de que a matéria seja regulamentada. IV - Enquanto tal regulamentação
não vem à luz, há se ser observado o Decreto nº 84.669/80, que regula a Lei nº
5.645/70, atendendo, assim, ao artigo 9º, da Lei nº 10.855/2004 em suas diversas
redações sucessivas. V - O autor é servidor público federal da carreira do Seguro
Social desde 03.01.2006, e como tal faz jus às progressões e promoções funcionais e
aos efeitos patrimoniais decorrentes, desde 09.06.2010 (observada a prescrição do
período anterior 5 anos do ajuizamento) até a edição de regulamento a que se refere o
art. 8º da Lei nº 10.855/2004, conforme os critérios e prazos estabelecidos no Decreto
nº 84.669/80. VI - A correção monetária se dará pelo IPCA-E e incidência de juros
moratórios, desde a citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, no que
merece parcial reforma a sentença proferida. VII - Remessa oficial e apelação

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 191



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 677/707

5013085-75.2018.4.02.5001 500000311177 .V3 JES10576© JES7044

do INSS parcialmente providas. TRF3 - APELREEX 00110631120154036100
APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – 2189471 – RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY – PRIMEIRA TURMA

7. Também o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.855/2004. 
APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AOS SERVIDORES DO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI Nº 5.645/1970. 1. Ação
proposta por servidores públicos do INSS pela qual pretendem ver  reconhecido  os 
seus direitos à progressão funcional de acordo com   o   interstício  de  12  meses, 
enquanto  não  expedido  pela Administração Pública regulamento de que trata o
artigo 8º da Lei nº 10.855/2004.2.  Dispõe  o artigo 9º da Lei nº 10.855/2004, com
redação dada pela lei nº 11.501/2007, que, até que seja editado o regulamento sobre as
progressões  funcionais, deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos  servidores 
do  Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970.3.  A 
concessão  de progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de
Cargos é regida pelo Decreto nº 84.669/1980, o qual prevê,  em seu artigo 7º, que,
para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 meses.4.  Recurso especial
não provido. (REsp 1595675/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)

08. Assim, deve ser mantido o pleito autoral para se estabelecer que o interstício
a ser observado pela ré para progressão na carreira deve ser o período de 12 (doze) meses, a
ser observado sucessivamente, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/07. 

09. Por fim, quanto ao critério de correção monetária, o STF, na sessão de
julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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.

10. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
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não me parece sequer 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. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

12. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal.

13. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, de modo que a
decisão proferida pela Corte superior apenas ratificaria tal posicionamento.

14. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Isento de custas. Condeno-o no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 55 caput da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311177v3 e do código CRC eec49769.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0500054-63.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: APOLIANY LAURINDO RODRIGUES ROCHA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
o condenou a conceder a progressão funcional da parte autora, com efeitos financeiros, desde
o momento em que o servidor completou o interstício de 12 meses de efetivo exercício do
cargo, a contar de sua posse no cargo, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº
11.501/07, e observada a prescrição quinquenal. Em suas razões recursais alega que a Lei
10.885/04 (c/c 11.501/2007) já estabelece os requisitos para fins de progressão funcional e
promoção, exigindo-se um interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício em cada
padrão. Aduz que acolher o argumento autoral fere o princípio da isonomia. Além disso,
defende que seja aplicada a correção monetária nos termos do art. 1-F da Lei nº 9494/97 até
20/09/2017 - data da decisão no RE 870947.

2. A parte autora não apresentou contrarrazões.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. A parte autora objetiva sua progressão na carreira segundo as disposições
trazidas pela Lei nº 11.501/07, ou seja, com interstício de 12 meses, em vez de 18 meses, bem
como o pagamento das parcelas.

5. Outrossim, analisando a sentença recorrida, quanto ao mérito, entendo que a
mesma merece ser mantida por seus fundamentos. Confira-se, por oportuno, o teor:

SENTENÇA

(...)

Mérito

A Lei 1.855/04, ao dispor sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, instituindo a
Carreira do Seguro Social, estabeleceu os interstícios para progressão funcional e promoção
na carreira previdenciária.

Nesse ponto, cumpre consignar que, inicialmente, o art. 7°, § 1°, previa um interstício mínimo
de 12 (doze) meses de efetivo exercício. Contudo, essa norma jurídica foi modificada pela Lei
11.501/07, que aumentou o aludido interstício para 18 (dezoito) meses, a ser computado a
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partir da vigência de regulamento do Poder Executivo, na forma do art. 8°, que assim dispõe:

“Art. 8º. Ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de progressão
funcional e promoção de que trata o art. 7º desta Lei.” (NR)

Já o art. 9°, da mesma lei, determina que, até que haja a referida regulamentação, as
progressões e promoções cujas condições tenham sido implantadas, serão concedidas
observando-se, no que couber, as normas de que trata a Lei 5.645/70, regulada pelo Decreto
84.669/80, que dispõe que o interstício mínimo para a progressão é de 12 (doze) meses.

Desse modo, a eficácia da norma jurídica que prevê o interstício de 18 meses não é plena, e
sim condicionada a um ato do Poder Executivo, ostentando a natureza de norma de eficácia
limitada e aplicabilidade indireta, ou não imediata (não auto-aplicável). Do mesmo modo, o
art. 9° impõe a subsunção do referido decreto ao caso, impondo a observação do interstício de
12 (doze) meses para progressão.

Nesse sentido também é o entendimento do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL.  CARREIRA  DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO  DA  LEI  Nº  10.855/2004. 
APLICAÇÃO  DAS REGRAS RELATIVAS  AOS SERVIDORES DO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI Nº 5.645/1970. 1. Ação
proposta por servidores públicos do INSS pela qual pretendem ver  reconhecido  os 
seus direitos à progressão funcional de acordo com   o   interstício  de  12  meses, 
enquanto  não  expedido  pela Administração Pública regulamento de que trata o artigo
8º da Lei nº 10.855/2004. 2.  Dispõe  o artigo 9º da Lei nº 10.855/2004, com redação
dada pela lei nº 11.501/2007, que, até que seja editado o regulamento sobre as
progressões  funcionais, deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos  servidores 
do  Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970. 3.  A  concessão 
de progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de Cargos é regida
pelo Decreto nº 84.669/1980, o qual prevê,  em seu artigo 7º, que, para efeito de
progressão vertical, o interstício será de 12 meses. 4.  Recurso especial não provido.
(grifo nosso) STJ – Segunda Turma - REsp 1595675 / RS – Ministro Mauro Campbell
Marques – DJe 14/09/2016.

Destarte, é evidente o engano da ré em adiantar a aplicação do interstício de 18 meses
violando o art. 9° da referida lei.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré a considerar,
inclusive com efeitos financeiros, o ato de progressão da parte autora desde o momento em
que completou o interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício do cargo, sem
desconsiderar qualquer período trabalhado, a partir de sua posse no cargo, até que se edite o
regulamento previsto na lei 11.501/07. 

Condeno, ainda, a ré a pagar à parte autora, a partir de sua posse no cargo, observada a
prescrição quinquenal, 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. Tais
valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice da IPCA-E e juros de mora
de 0,5% a.m., ambos desde o vencimento de cada parcela (CC, art. 398 e Súmula 43 do STJ),
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observando a sistemática prevista na Lei 11.960/09, bem como deverão respeitar o limite de
competência dos Juizados Especiais Federais quanto ao montante de 60 (sessenta) salários
mínimos e a prescrição quinquenal.

Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária, utilizando como critério o limite de isenção do
imposto de renda, conforme entendimento adotado pelo Enunciado n. 38, do FONAJEF. Sem
custas e honorários. P. I

 

6. Os Tribunais vêm decidindo da mesma forma. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA ULTRA
PETITA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. PRAZO. ART. 7º DA LEI Nº 10 .822
/2004 . NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. A
sentença é nula na parte que determinou que a progressão ou promoção seja concedida ao
autor "sem desconsideração de qualquer período trabalhado", por afastar o início da
contagem dos prazos e do início dos efeitos financeiros conforme previsto nos artigos 10 e 19
do Decreto nº 84.669/80, sem que o autor tenha deduzido tal pedido na petição inicial,
violando, assim, os artigos 128 e 460, ambos do CPC de 1973. 2. Afastada a alegação de
impossibilidade jurídica do pedido, "eis que não se trata de pedido de reajustamento de
remuneração a ser concedida pelo Poder Judiciário, mas de interpretar e aplicar corretamente
a lei existente, pretensão essa possível, em tese, no nosso ordenamento jurídico". 3. O réu, que
goza de autonomia administrativa e financeira, está legitimado para figurar no polo passivo
da presente demanda, pois haverá de responder pelo cumprimento do julgado acaso, ao final,
se reconheça o direito vindicado pelo autor. 4. Em face do ajuizamento da ação em
12/08/2014, estão prescritas eventuais parcelas devidas anteriormente a 12/08/2009, diante da
prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, o que foi observado pela
sentença recorrida. 5. Não há que se falar, no caso, de prescrição do fundo do direito, eis que
em se tratando de prestações de trato sucessivo, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ.
6. Descabe, outrossim, a aplicação do prazo prescricional bienal e trienal previstos no artigo
206, §§ 2º e 3º, do Novo Código Civil, norma de caráter geral, tendo em vista que incide, no
caso, a prescrição quinquenal imposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 7. Restou
expressamente consignada no artigo 9º da Lei nº 11.501/2007, com a redação dada pela Lei nº
12.269/2010, a necessidade de edição de regulamento para a aplicação do prazo de 18 meses
como requisito para a concessão da progressão funcional e da promoção, o que denota a
natureza de norma de eficácia limitada do artigo 7º da Lei nº 11.501/2007. 8. As progressões
funcionais e as promoções devem ser concedidas ao autor considerando-se o prazo de 12
meses, até o advento do referido ato regulamentar. Precedentes: TRF-2, APELREEX
201351540010915, Rel. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Sétima
Turma Especializada, E-DJF2R 25/07/2016; TRF-2, APELREEX 201551040444340, Rel.
Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma Especializada,
E-DJF2R 25/01/2016; TRF4, AC 50402316020144047108, Rel. 1 Desembargador Federal
Cândido Alfredo Silva Leal Junior, julg. 29/09/2015; TRF5, APELREEX
08034882620134058300, Rel. Desembargador Federal Marcelo Navarro, Terceira Turma, PJe
03/07/2014. 9. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1343128, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), analisou
demanda análoga à presente, em que decidiu que o dispositivo legal que determinou a
majoração do prazo para a progressão funcional de servidor da Carreira do Magistério de
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por ser norma de eficácia limitada, somente passou a
vigorar após a edição do regulamento, aplicando-se, até então, o prazo menor previsto em lei
anterior. 10. Descabe falar em afronta ao artigo 61, § 1º, da Constituição Federal de 1988,
visto que o Judiciário, ao reconhecer o direito do autor à progressão funcional e à promoção
no interstício de 12 meses, até a edição do regulamento de que trata o artigo 8º da Lei nº
10.855/2004, não está implantando aumento nos seus vencimentos, mas apenas reparando
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uma interpretação errônea dada pelo INSS à legislação de regência da matéria. Pela mesma
razão o entendimento adotado não contraria a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal,
assim como inexiste desrespeito aos princípios da legalidade e da eficiência da Administração
Pública (art. 37, caput, da CRBF/88), à Separação dos Poderes (art. 2º da CRFB/88) e ao
princípio da isonomia. 11. Inexiste, também, violação ao artigo 169, § 1º, da CRFB/88, pois a
inexistência de prévia dotação orçamentária não pode dar azo à autenticação de ofensas ao
texto constitucional, além do fato de que os valores atrasados serão pagos via precatório, nos
termos do art. 100 da Carta Magna. 12. Os valores pagos administrativamente deverão ser
compensados, para se evitar bis in idem. 13. A correção monetária das parcelas atrasadas
deve ser realizada de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/2009. 14. Mantida a condenação do réu em honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais), eis que, além de não ser excessivo, está condizente com o entendimento
firmado pelo STJ no REsp 1.562.435/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 02/12/2015. 15. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo
conhecido e desprovido. TRF2 - APELREEX 00020659620144025104 – Relator: JOSE
ANTONIO NEIVA – 7ª TURMA ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEI Nº
11.501/07. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - A questão posta nos autos atine ao interstício
que deve ser considerado para o fim de promoção e progressão funcionais servidor
público federal do quadro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). II - Em se tratando
de prestação de trato sucessivo, a cada período aquisitivo de avaliação funcional renova-se o
direito. Prescrição do fundo de direito afastada. III - A majoração do interstício para
a progressão funcional instituída pela Lei n° 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na
medida em que há expressa determinação de que a matéria seja regulamentada. IV - Enquanto
tal regulamentação não vem à luz, há se ser observado o Decreto nº 84.669/80, que regula a
Lei nº 5.645/70, atendendo, assim, ao artigo 9º, da Lei nº 10.855/2004 em suas diversas
redações sucessivas. V - O autor é servidor público federal da carreira do Seguro Social desde
03.01.2006, e como tal faz jus às progressões e promoções funcionais e aos efeitos
patrimoniais decorrentes, desde 09.06.2010 (observada a prescrição do período anterior 5
anos do ajuizamento) até a edição de regulamento a que se refere o art. 8º da Lei nº
10.855/2004, conforme os critérios e prazos estabelecidos no Decreto nº 84.669/80. VI - A
correção monetária se dará pelo IPCA-E e incidência de juros moratórios, desde a citação,
nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, no que merece parcial reforma a sentença
proferida. VII - Remessa oficial e apelação do INSS parcialmente providas. TRF3 -
APELREEX 00110631120154036100 APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
2189471 – RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY – PRIMEIRA
TURMA

7. Também o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA
DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.855/2004.  APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS
AOS SERVIDORES DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI
Nº 5.645/1970. 1. Ação proposta por servidores públicos do INSS pela qual pretendem ver 
reconhecido  os  seus direitos à progressão funcional de acordo com   o   interstício  de  12 
meses,  enquanto  não  expedido  pela Administração Pública regulamento de que trata o
artigo 8º da Lei nº 10.855/2004.2.  Dispõe  o artigo 9º da Lei nº 10.855/2004, com redação
dada pela lei nº 11.501/2007, que, até que seja editado o regulamento sobre as progressões 
funcionais, deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos  servidores  do  Plano de
Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970.3.  A  concessão  de progressão
funcional aos servidores do Plano de Classificação de Cargos é regida pelo Decreto nº
84.669/1980, o qual prevê,  em seu artigo 7º, que, para efeito de progressão vertical, o
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interstício será de 12 meses.4.  Recurso especial não provido. (REsp 1595675/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
14/09/2016)

08. Assim, deve ser mantido o pleito autoral para se estabelecer que o interstício
a ser observado pela ré para progressão na carreira deve ser o período de 12 (doze) meses, a
ser observado sucessivamente, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/07. 

09. Pois bem. Quanto ao critério de correção monetária, o STF, na sessão de
julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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.

10. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a
incidência da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio
manual de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

12. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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
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inidônea a promover os fins a que se destina. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal.

13. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, de modo que a
decisão proferida pela Corte superior apenas ratificaria tal posicionamento.

14. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Isento de custas. Condeno-o no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 55 caput da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310925v3 e do código CRC d2aaab6d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:7
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 192



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 686/707

0031618-54.2017.4.02.5050 500000318792 .V11 JES10576© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 0031618-54.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RONALDO ELIAS FERNANDES (AUTOR)
ADVOGADO: AUDEMIR DE ALMEIDA LIRA (OAB ES004101)

RELATÓRIO

01. RONALDO ELIAS FERNANDES interpõe recurso inominado (Evento 26)
contra sentença (Evento 16 e 21) que julgou improcedente seu pedido de cancelamento das
cobranças mensais no valor de R$ 874,80, realizadas por meio de 'consignação' em seus
proventos, bem como o reembolso dos descontos procedidos a esse título. Em suas razões
argumenta que não lhe foi concedido opção pelo prazo e valor da consignação, tratando-se de
procedimento unilateral, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Ainda, argumenta
haver prescrição quanto aos valores indevidamente percebidos pelo autor no período
compreendido entre 16/06/98 e 30/06/99. Por fim, pugna seja concedido efeito suspensivo ao
recurso, considerando que o desconto consignado representa 30% do crédito do benefício,
não sobrando o suficiente para subsistência. 

02. O INSS apresentou contrarrazões (Evento 29).

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

 

VOTO

04. De início, lanço mão dos fundamentos da Sentença quanto à higidez dos
descontos realizados pelo INSS no benefício do autor, adotando-os como razões de decidir.
Eis os termos:

Segundo informações que constam no processo administrativo anexado aos autos, em especial
àquelas de fls. 111/112 e 118, restou apurado em auditoria realizada pela Ré que o segurado,
ora Requerente, não trabalhou para a empresa “Premoldados Estruturais Vitória SA” no
período de 02/05/71 à 20/03/74, conforme informado. Trabalhou sim, porém, durante o
período de 01/04/74 a 16/06/77 (fls. 95). Apurou-se, ainda que, excluindo da contagem de
tempo de serviço para a aposentadoria o período considerado irregular, a parte autora não
faria jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço na época do requerimento
formulado.

Ainda compulsando o processo administrativo, verifico que realizadas as constatações acima,
a aposentadoria foi cessada e autarquia Ré deu início à cobrança dos valores recebidos no
período de 16/06/1998 a 30/06/1999, intervalo em que o benefício permaneceu ativo. 
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Na documentação acostada pela parte autora em sua inicial, não há nada que afaste os
argumentos trazidos pelo INSS. Oportunizado ao autor prazo para apresentação de réplica,
este quedou-se inerte, não refutando nenhum dos argumentos levantados em contestação pela
parte contrária. Assim, concluo pela regularidade do processo administrativo que concluiu ter
sido indevida a concessão do benefício anterior sob o nº 109.517.401-8, em decorrência da
inserção de informações fraudulentas no cálculo para tempo de serviço. 

Em contrapartida, impende observar que, nas ações de ressarcimento promovidas pelo INSS, o
elemento central tende a ser a identificação da má-fé do beneficiário no recebimento indevido
do benefício. No caso dos autos, a “prova” de má-fé surge do próprio resultado da auditoria
instaurada para verificar a regularidade do benefício, a qual concluiu que a concessão da
aposentadoria n° 42/101.089.350-2 baseou-se em contagem de tempo de contribuição que
incluiu período de vínculo de trabalho falso. A falsidade, por sua vez, restou clara não apenas
em função de inconsistências detectadas nos sistemas informatizados da Previdência Social,
mas, sobretudo, em decorrência de diligência realizada na empresa “Premoldados Estruturais
Vitória SA” (fls. 98/100).

Nessa esteira, reputo afastado qualquer resquício de boa fé da autora, pessoa que
alegadamente recebeu de forma indevida determinado benefício previdenciário. Por
consequência, ao menos no plano teórico, não vejo irregularidade na restituição na forma do
art. 115, II da Lei nº 8.213/91, dos valores indevidamente recebidos, desde que, evidentemente,
seja respeitado o devido processo legal – o que me parece ter sido o caso, vez que o autor
inclusive pôde apresentar defesa.

05. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Destaco que,
diferente do argumentado em recurso, não houve, no processo administrativo, que apurou a
irregularidade na concessão do benefício previdenciário, violação ao contraditório ou ao
devido processo legal administrativo.  Conforme se vê do documento inserto no Evento 10 -
OUT 31 - fl. 05, o autor foi devidamente notificado do resultado da auditoria e a ele foi
oportunizado o direito de se defender, direito esse plenamente exercido, como se vê no
mesmo Evento à fl. 11. Depois novamente, diante da decisão administrativa desfavorável, o
INSS notificou o autor para apresentação de recurso (Evento 10 - OUT 32 - fl. 02), o qual foi
interposto (Evento 10 - OUT 34 - fls. 01/03), remanescendo, todavia, nova decisão em
desfavor da pretensão autoral (fl. 06 do mesmo Evento). Diante da conclusão do processo
administrativo, aplicou-se o disposto no artigo 115, II da Lei n. 8213/91 (desconto não
excedente a 30% do valor do benefício). Ressalto que não há previsão legal de negociação
com o segurado devedor quanto ao prazo ou ao montante do desconto, cabendo, na hipótese
tão-somente a aplicação do previsto na norma de regência, o que já representa prima
facie modalidade de "parcelamento" em favor do segurado, que não se vê privado da
totalidade de seus recursos, mantendo, assim, condições mínimas de subsistência. 

06. Quanto ao argumento de prescrição/decadência, valho-me também das
razões expendidas quando da apreciação dos Embargos de Declaração, para fundamentar o
presente Voto. Eis os termos:

A sentença ora impugnada julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ao
fundamento de que ao longo de todo o procedimento administrativo que culminou na exigência
de ressarcimento ao erário, o INSS pautou-se pelo respeito aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, consignando, ademais que: 
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"[...] a “prova” de má-fé surge do próprio resultado da auditoria instaurada para verificar a
regularidade do benefício, a qual concluiu que a concessão da aposentadoria n°
42/101.089.350-2 baseou-se em contagem de tempo de contribuição que incluiu período de
vínculo de trabalho falso. A falsidade, por sua vez, restou clara não apenas em função de
inconsistências detectadas nos sistemas informatizados da Previdência Social, mas, sobretudo,
em decorrência de diligência realizada na empresa “Premoldados Estruturais Vitória SA” (fls.
98/100). 

Nessa esteira, reputo afastado qualquer resquício de boa fé da autora, pessoa que
alegadamente recebeu de forma indevida determinado benefício previdenciário. Por
consequência, ao menos no plano teórico, não vejo irregularidade na restituição na forma do
art. 115, II da Lei nº 8.213/91, dos valores indevidamente recebidos, desde que, evidentemente,
seja respeitado o devido processo legal – o que me parece ter sido o caso, vez que o autor
inclusive pôde apresentar defesa. 

Saliento que a fraude decorrente de inclusão de tempo de serviço inexistente para fim de
recebimento de benefício previdenciário, além de gerar grave lesão ao erário, torna o ato de
concessão do benefício nulo de pleno direito. Por conseguinte, não há fluência de prazo
decadencial em relação à cobrança dos valores, diante do estatuído no art. 103-A da Lei nº
8.213/1991. Como se percebe, portanto, não há óbice algum de a Administração levar adiante
a cobrança, desde que, evidentemente, seja respeitado o devido processo legal.

07. Vale destacar que o processo administrativo que culimou com os descontos
no benefício do autor teve início no próprio ano de 1999. O autor foi notificado para
apresentação de defesa através de carta com aviso de receimento, em Junho de 1999, sendo
certo que o Recurso por ele manejado, em última instância administrativa foi interposto em
Julho de 2016, com decisão final em Junho de 2017. Some-se a isso argumento já
ressaltado pelo juízo de origem, de que na hipótese de fraude, não há que se falar em fluência
de prazo decadencial, conforme ressalva da parte final do artigo 103-A da Lei n. 8213/91. 

08. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do autor.
Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários que ora fixo em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. A execução da verba de
sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, nos termos do
artigo 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318792v11 e do código CRC 262f13f1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:6
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 193



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 689/707

5000074-67.2018.4.02.5004 500000266142 .V5 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5000074-67.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual VALDIR GONCALVES DOS SANTOS
requer a condenação do INSS a lhe conceder o benefício de auxílio doença, bem como sua
conversão em aposentadoria por invalidez desde a DER. O MM. Juiz do Juizado Especial
Federal de Linhares/ES proferiu sentença (evento28) que julgou parcialmente procedente o
pedido, condenado o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença com data de início do
benefício em 25/07/2018 (data da perícia), convertendo-o em aposentadoria por invalidez a
partir da prolação da sentença.

2. O autor interpõe recurso inominado (evento34), no qual afirma que ao
prolatar a sentença o Douto Magistrado fixou a data de início de benefício em 25/07/2018,
contrariando a data fixada pelo Perito. Nesses termos, requer a reforma da r. sentença para
condenar o INSS a conceder o benefício a partir da data da DER, em 09/03/2018.

3. O INSS apresentou contrarrazões no evento 42.

4. A autarquia interpõe recurso inominado (evento38), no qual afirma que os
médicos da Autarquia Previdenciária constataram que não existe incapacidade laborativa
multiprofissional. Requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja
reformada a sentença.

5. A parte autora ofereceu contrarrazões no evento 46.

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO

8. No tocante ao recurso apresentado pelo INSS, a autarquia alega que os seus
médicos constataram que não existe incapacidade laborativa multiprofissional. Em que pese
tal alegação, o perito judicial apontou que o autor é portador de sequela neuropática devido a
doença de Hansen (CID: A30) (evento19, quesito2). Concluiu que há incapacidade e que ela
é parcial e permanente, fixou a data de início da incapacidade em 05/04/2018, com base nos
laudos apresentados (evento19, quesitos 7 e 11). Por fim, afirmou que o autor pode ser
reabilitado para trabalhar em outra atividade em que não exija sobrecarga de peso ou
deambular longas distâncias, como por exemplo, vendedor, artesão, porteiro, entre outras
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(evento19, quesito8). Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por
medico devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pela parte autora.
Nessa linha detalho que a prova pericial judicial se distingue pela equidistância das partes,
que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo
do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes e pelos médicos da autarquia.

9. Não obstante o laudo pericial ter reconhecido a incapacidade parcial e
definitiva do autor para a atividade laboral habitual, se faz necessário a análise das condições
pessoais para efeito de constatar a real possibilidade de sua reinserção ao mercado de
trabalho, como bem avaliado pelo juízo a quo. Assim, considerando que o autor conta
atualmente com 63 anos de idade, é analfabeto (evento1, CPF6) e tem como profissão o
trabalho rural, sem contar que a doença que o acomete (hanseníase) tem acentuado caráter
estigmatizante, principalmente, em cidades menores do interior onde todos conhecem a
situação cotidiana uns dos outros. Conclui-se que o autor faz jus à concessão da
aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade fática de ser exitosamente reabilitado e
obter novo trabalho, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência da TNU.
Sentença mantida neste particular.

10. Em seguida, passo a tecer as seguintes considerações quanto ao recurso do
autor. A questão controversa cinge-se à data do início do benefício. O magistrado fixou a DIB
na data da realização da perícia (25/07/2018) porque, embora o perito do Juízo tenha
afirmado que a incapacidade advém desde 05/04/2018, não há nos autos laudos ou exames
que coadunem com tal informação (evento28).

11. Contudo, observo da análise do laudo pericial (evento19 - fl. 6) que o perito
baseou sua avaliação no laudo do evento 12, procadm 1 - fl.05, emitido pela Secretaria
Municipal de Sooretama/ES, o qual atesta que o paciente possui sequela de hanseníase e que
apresenta dificuldade para dirigir e deambular. Verifico, ainda, que no exame pelo médico da
autarquia realizado em 13/04/2018 (Laudo SABI - Evento 17 - out2 - fl. 5), consta que o
autor apresentou receitas médicas datadas de 04/01/2018, 08/03/2018 e 05/04/2018, na qual
foi prescrito "citoneurim", que, conforme a bula, é medicamento utilizado para o tratamento
de "neuralgia" e "neurite".

12. Insta mencionar que quanto ao termo inicial do pagamento dos benefícios,
seja no de incapacidade, seja no de prestação continuada, assim se pronunciou a Turma
Nacional de Uniformização: 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). 
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13. Dessa forma, a partir da análise do conjunto probatório carreado pelo autor,
verifico que este foi submetido à tratamento da patologia hanseníase por um ano, tendo
posteriormente apresentado sequela neurológica, conforme atestado no laudo da prefeitura
emitido em 05/04/2018 e da conclusão do laudo pericial, além de receitas médicas datadas de
04/01/18 e 08/03/2018. Assim, é presumível que o estado incapacitante tenha se iniciado na
DER (apenas 27 dias antes da data fixada pela perícia), de modo que fixo a DIB do
auxílio-doença na data  da DER (09/03/2018).

12. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por
negar provimento ao recurso da autarquia e voto por dar provimento ao recurso do autor
para fixar a DIB do auxílio doença na DER 09/03/2018, com incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Mantenho a
conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Sem condenação do INSS em
custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55
da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000266142v5 e do código CRC 5ba17e52.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000583-04.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO DE LIMA ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES

RELATÓRIO

1. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso
inominado (evento 28) contra sentença (evento 22) que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar o INSS a conceder o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA
à parte autora, desde 24/06/2015, com DIP na presente data, mantendo-o ativo até a
realização da reabilitação profissional do autor (ou em caso de recusa injustificada na
participação do programa oferecido pelo INSS); pagar as prestações vencidas, observada a
prescrição quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício
inacumulável e ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos
termos da Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal. Em suas razões, a parte recorrente
argumenta que a Sentença pela procedência está equivocada, uma vez que é extraível, que o
perito não soube precisar a data da incapacidade, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença seja
reformada no sentido de julgar improcedente o pedido da inicial.

2. É o Relatório.

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

4. A Lei nº 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a
concessão dos benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou
parcial em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2)
total e permanente para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b)
carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e;
c) qualidade de segurado.

5. A propósito, transcrevo parte da sentença atacada:

"Considerando as sequelas de poliomielite existentes desde criança com a informação da
existência de espondiloartrose lombar, é possível reconhecer a incapacidade desde o
requerimento administrativo de 2015.

Ressalto que o próprio perito judicial informou que somente houve agravamento após a piora
no quadro de dorsalgia, o que se coaduna com as informações acima.
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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.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora manteve vínculo entre 2011 e 12/2014, o que
permite reconhecer o preenchimento de todos os requisitos.

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.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA à parte autora, desde
24/06/2015, com DIP na presente data; mantendo-o ativo até a realização da reabilitação
profissional do autor (ou em caso de recusa injustificada na participação do programa
oferecido pelo INSS).

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal."

6. Sem razão o recorrente. Entendo que a sentença proferida pelo Juízo a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em
vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado
está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal. 

7. É preciso ressaltar, que a alegação da autarquia de que o laudo pericial não
fixou a DII, sendo assim a data da DIB deve ser fixada da perícia judicial e não em momento
anterior, não deve prosperar, pois mesmo não tendo sido possível fixar a DII, o laudo firmado
pelo perito judicial deve ser avaliado em conjunto com as demais provas carreadas aos
autos. Quanto ao termo inicial do pagamento dos benefícios, seja nos
de incapacidade, seja nos de prestação continuada, assim se pronunciou a Turma Nacional
de Uniformização: 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).

8. Na hipótese, consta no laudo SABI, em análise do pedido de
reconsideração do benefício de auxílio-doença (Evento 8 - RSC 2 - fl. 2), que foi apresentado,
pelo autor, na ocasião laudo médico emitido pelo CRMES 3536, 13/07/2015, que afirma que
o paciente é portador de espondiloartrose lombar - CID M545. O perito, ainda, em seu laudo
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pericial constatou a existência de Dorsalgia (CID M54) e sequelas de poliomielite (CID B91)
(quesito 2, evento 12, fl.3), estando o periciado incapacitado de forma parcial e
definitiva (quesito 7, evento 12, fl. 4). Dessa forma, em análise conjunta das provas, entendo
ser correta a fixação da DIP desde 24/06/2015.

9. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o
INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das
prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, e do
enunciado n. 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000256952v11 e do código CRC d3f1a9c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000283-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: FABIANI LOZER ZOCATELLI RUFINO (AUTOR)
ADVOGADO: VITOR LYRIO DA ROCHA (OAB ES015942)
ADVOGADO: BRUNO PERDIGÃO ABRAHÃO DA COSTA (OAB ES015585)
ADVOGADO: DANIEL SILVA REBELO DE OLIVEIRA (OAB ES023067)

RELATÓRIO

01. Trato de Recurso Inominado interposto pela União (Evento 19) em razão da
Sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Federal (Evento 15) que
julgou procedente o pedidos formulado pelo autor para declarar a inexistência de relação
jurídica tributária da parte autora pelo pagamento do imposto de renda pessoa física sobre a
verba denominada “auxílio educação” e para condenar a ré a restituir a parte autora os valores
do referido tributo retidos, atualizado pela SELIC, sem incidência de IRPF, respeitada a
prescrição quinquenal e o limite de alçada. Argumenta, em síntese, a falta de interesse de agir,
considerando o ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional 13/2011 (não
incidência do IR para os valores recebidos até que a criança complete 05 anos de idade), de
modo que o desconto somente ocorreu em razão de erro da fonte pagadora, bastando simples
requerimento administrativo de restituição perante a Receita Federal - aplicação pelo STF dos
termos do julgado no RE 631.240/MG. Quanto à incidência do tributo para o período
posterior aos cinco anos de idade, defende a regularidade da incidência do IR. Por fim, na
eventualidade, devem ser considerados os limites de dedução com gastos de educação no
momento de liquidação do indébito. 

02. A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 24).

 

03. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os
recursos inominados e passo ao exame dos seus méritos.

VOTO

05. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, valho-me do quanto já
manifestado em Sentença. Eis os termos: "A despeito da existência do Ato Declaratório da
Fazenda Nacional 13/2011 que reconhece a não incidência do imposto de renda sobre os
valores pagos a título de auxílio-creche até que a criança complete 5 (cinco) anos de idade,
constata-se que o tributo incidiu sobre a referida verba no caso concreto. Por essa razão,
permanece o interesse da parte autora na declaração e na restituição do imposto de renda,
conforme requerido. Rejeito a preliminar". A decisão mencionada nos autos - RE 888051 -
refere-se a pedido de compensação de créditos já reconhecidos judicialmente, de modo que já
havia, na hipótese, manejo anterior de demanda para reconhecimento do direito autoral, senão
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veja-se: "O pedido de restituição dos valores assegurados para compensação, nos autos do
mandado de segurança nº 2001.81.00.021368-8, devem ser requeridos, primeiro, no âmbito
administrativo, e, em caso de resistência à pretensão é que se torna admissível o ajuizamento
de ação judicial". A hipótese é, portanto, diversa. Rejeito a preliminar.

06. De todo modo, para a hipótese limitada ao reconhecimento da não-
incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio-educação para  crianças menores de 6 anos,
resta reconhecido pela União o pedido da autora, com fulcro no Ato Declaratório da Fazenda
Nacional 13/2011. Além do mais, a própria Constituição assegura ao trabalhador essa
assistência GRATUITA, de modo que o pagamento de compensação pecuniária em razão do
não cumprimento da obrigação de fazer pelo empregador é verba de caráter indenizatório.
Logo, verba paga para suprir serviço que deveria ser prestado de forma gratuita não pode
sofrer acréscimo patrimonial. 

07. De outra ponta, os demais benefícios pagos pelo empregador a
dependentes de funcionário maiores de 5(cinco) anos, não constituindo obrigação legal do
mesmo e não sendo garantidos de forma gratuita para aqueles que não estão nas escolas
públicas, constituem verba remuneratória. São em verdade, parte de um pacote de benefícios
que as empresas oferecem a seus empregados como atrativo para permanecerem na empresa.
Faz parte do pacote remuneratório. Destaco, ainda, quanto a esses demais benefícios (para
dependentes maiores de 5 anos) reconhecer a não incidência de IR importaria, na atualidade,
em verdadeira quebra de isonomia. Isso porque, considerando que há limite para os descontos
com os gastos de educação para dependente - a par da discussão sobre a legalidade ou
razoabilidade da fixação desse limite – estar-se-ia de forma transversa aumentando esse limite
apenas para os trabalhadores que já possuem um pacote remuneratório privilegiado – que
concede auxílios - em detrimento dos demais trabalhadores celetistas e estatutários. A
sentença deve ser reformada neste particular.

08. Nesse sentido já se manifestou a TRU dessa 2ª Região (processo n.
0101533-49.2015.4.02.5152/01) afirmando que: "encontram-se no campo de incidência do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) os auxílios ensino fundamental, ensino médio e/ou
ensino superior, por constituírem verba de caráter remuneratório". De se ter em conta que
não foi conhecido pedido de uniformização  pela TNU, afirmando-se, na ocasião que: "A
despeito das alegações expendidas pela recorrente, não se vislumbra hipótese de
contrariedade à súmula ou jurisprudência do STJ ou da TNU, uma vez que os arestos
colacionados não comprovam a  identidade entre os direitos materiais controvertidos. Os
paradigmas do Colendo STJ referem-se à impossibilidade de revolvimento fático (AgInt no
REsp/RS n° 1604776); à ausência de contribuição previdenciária ( e não de imposto de
renda) sobre bolsas de estudos destinadas aos próprios empregados (REsp/SP n° 1.666.066)
e à questão de não incidência de contribuição previdenciária sobre diversas rubricas
referentes a auxílio educação destinado ao empregado, com o objetivo de capacitá-lo "para"
o trabalho, reconhecendo a não incidência de contribuição, em se tratando de auxílio para
dependente, somente em relação ao auxílio creche (REsp/RS n° 1.660.784). Conclui-se que a
recorrente não demonstrou a similitude fática/jurídica e nem fez o cotejo analítico entre os
fundamentos adotados pela decisão recorrida e os  acórdãos paradigmas, conforme preceitua
o RITNU, em seu art. 15". 
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09. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
União apenas para limitar a inexistência da relação tributária declarada em Sentença, em
relação à verba apontada como "auxílio-educação" apenas quando o recebimento se referir a
criança até 05 anos de idade. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, nos
termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. Certificado o trânsito, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318033v3 e do código CRC 16c55dc6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0020360-47.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: UBIRAJARA SILVA DA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: DIOGO MORAES DE MELLO (OAB ES011118)
ADVOGADO: ADEIR RODRIGUES VIANA (OAB ES002603)
ADVOGADO: GEORGE RODRIGUES VIANA (OAB ES019492)

RELATÓRIO

1. A União interpõe recurso inominado (Evento 21), contra Sentença proferida
pelo MM. Juiz do 2º Juizado Especial Federal (Evento 14), que julgou procedente o pedido
autoral, reconhecendo a não incidência do imposto de renda sobre os benefícios de
previdência privada até o limite do que foi recolhido exclusivamente pela parte autora
(excluídos os aportes das patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre
01.01.89 e 31.12.95, e condenando a União a restituir o montante referente ao imposto de
renda indevidamente cobrado sobre a complementação de aposentadoria, nos termos retro
fixados, ante a constatação de pagamento do tributo em duplicidade. Em suas razões,
defende, preliminarmente,  a nulidade da Sentença, por violação aos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No mérito, afirma inexistir prova da
contribuição vertida ao Fundo de Previdência entre Janeiro de 1989 e Dezembro de 1995. Por
fim defende que aposentadoria havida em Outubro de 2016 ensejaria aplicação da RFB
1343/2013, de modo que já não haveria indevida retenção de IR. 

2. A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 26).

3. Relatei o necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. Quanto à preliminar de nulidade da Sentença, em razão de não ter sido dado
vista à União da juntada da documentação inserta no Evento 12, nada a prover. Isso porque o
autor trouxe aos autos apenas dois documentos. Um, a carta de concessão do benefício de
aposentadoria junto ao INSS, a qual não traz repercussões ao feito, uma vez que tal evento
não coincide com o termo inicial da complementação afeta à Previdência Privada ora em
debate. Vê-se que o autor se aposentou junto ao INSS em Outubro de 1997, ao passo que
argumenta ter passado a perceber complementação da PETROS somente a partir de Setembro
de 2016, com a rescisão de seu contrato de trabalho. O outro conjunto de documentos
corresponde a cópias de Declarações de IRPF, e, portanto, de pleno conhecimento da União,
não havendo que se falar em violação ao primado da não-surpresa. Assim, rejeitada a
preliminar. 
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5. Quanto ao argumento de ausência de comprovação quanto às contribuições
vertidas pelo autor ao fundo de Previdência Privada no período de 1989 a 1995, entendo que
o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Evento 15 - OUT 35), que informa a data de
admissão e a data do afastamento junto à empresa PETROBRAS (01/01/1988 e 05/09/2016
respectivamente), bem como as cópias das Declarações de Imposto de Renda juntadas
(Evento 12 - OUT 31), que dão conta, no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular", da percepção de valores advindos da PETROS, são elementos
indiciários suficientes a assegurar ao autor o direito vindicado. Conforme asseverado pelo
juiz sentenciante, é desnecessária a exibição integral da documentação comprobatória, uma
vez que a efetiva comprovação da retenção de IR no período em questão (Janeiro de 1989 e
Dezembro de 1995), bem como a aferição do valor do bis in idem tributário poderá ser feita
na fase de cumprimento de Sentença.

6. Na hipótese dos autos, inclusive, tal fase será essencial para verificar se do
direito reconhecido em Sentença resultará, de fato, valores a serem repetidos. Isso porque, da
análise dos documentos colacionados, vê-se haver certa discrepância quanto ao momento em
que o autor, de fato, passa a perceber complementação a título de Previdência Privada. O
Termo de Rescisão de contrato de trabalho juntado, de fato, aponta como data de afastamento
do autor, Setembro de 2016, o que se coaduna com seu pleito inicial, porém as próprias
Declarações de Imposto de Renda, posteriormente apresentadas, contam com rendimentos
tributáveis recebidos da PETROS já a partir do ano-calendário 2012, de modo que tal
situação deverá ser melhor analisada por ocasião da liquidação de Sentença, com informações
precisas advindas do fundo de previdência referenciado. 

7. Por fim, quanto ao argumento de que a percepção de rendimentos de
previdência privasa a partir de 2013 já estavam sob a égide do regramento estabelecido na
norma RFB 1343/2013, tal questão esbarra na mesma lógica, de aferição material do quanto
reconhecido em Sentença, ou seja, tal questão pode ser apurada em fase de liquidação de
sentença. Especialmente, na hipótese, considerando dúvida ainda não sanada sobre a data de
início da percepção do benefício complementar pelo autor. 

8. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais (isenta - artigo 4º, I da
Lei n. 9289/96) e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. Com o trânsito em julgado
baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318779v5 e do código CRC 7fcf31e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0001132-86.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: MARINA MINASSA MANZANO (AUTOR)

RELATÓRIO

01. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), ora recorrente, interpõe recurso
inominado às (evento 67), contra sentença proferida pelo MMº Juiz Federal do 2º Juizado
Especial Federal de Vitória-ES (evento 48 e 63), que julgou procedentes os pedidos autorais
de condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais em razão de cobrança oriunda de conta-corrente inativa. Em suas razões
alega, em síntese, que não se verifica ato ilícito perpetrado contra a recorrida que pudesse
ensejar a condenação indenizatória. Aduz ainda que o dano moral alegado não restou
devidamente comprovado, bem como que, mantida a condenação em danos morais, deve ser
minorado o valor abritrado em sede de sentença, em razão da ausência de razoabilidade e
proporcionalidade com os fatos. Pugna, por fim, pela reforma da sentença.

02. MARINA MINASSA MANZANO, ora recorrida, apresentou contrarrazões
(evento 72) nas quais requer, em síntese, o desprovimento do recurso.

03. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, cumpre estabelecer que a CEF, empresa pública federal, está
sujeita ao regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do art.
173, §1º, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), submetendo-se à disciplina positivada
pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) quando configurada a hipótese
prevista pelo §2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), qual seja a prestação
de serviços de natureza bancária, o que se verifica no caso concreto. Para mais, recorrente e
recorrida enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor (art. 3º) e consumidor
(art. 2º), extraídos do codex consumerista. Vale dizer, ainda, que o c. Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ao editar a Súmula nº 297, estabeleceu que “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável as instituições financeiras”, não restando dúvidas quanto ao regime
jurídico aplicável ao caso, tampouco quanto a existência de relação jurídica de consumo entre
as partes.

05. Adotada a teoria da responsabilidade civil objetiva pelo CDC (art. 14,
caput), caso o ato lesivo, o dano suportado e o nexo de causalidade sejam demonstrados, faz-
se presente o dever de indenizar, o qual somente é excluído se o defeito inexiste ou se este
decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º). Ademais, a
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responsabilidade civil objetiva a que está sujeita a instituição financeira recorrente, baseada
na teoria do risco administrativo, encontra fundamento no §6º do art. 37 da CF/88, sendo
desnecessária a análise de dolo ou culpa no caso concreto, bastando a comprovação da
conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles para o surgimento do dever de
indenizar.

06. No caso em comento, verifico a partir da análise dos
extratos bancários juntados aos autos que a conta corrente da autora ficou sem movimentação
desde 02/05/2011 até 06/05/2015, pelo  menos (vide Evento 16 - out15) sendo computados,
durante todo esse período, apenas débitos a atítulo de juros e IOF. Assim, não prospera a tese
relativa à ausência de conduta ilícita da CEF, tendo em vista que as provas dos autos indicam
que a instituição financeira recorrente deixou de notificar a consumidora acerca da não
movimentação de sua conta-corrente, por prazo superior a 90 (noventa) dias, deixando, assim,
de alertar sobre a incidência de taxas de manutenção mesmo na circunstância de a conta não
ser movimentada e não possuir saldo. Também não cuidou informar que a conta poderia ser
encerrada quando completados 06 (seis) meses de inatividade, nos termos do que determina o
"roteiro para implementação das rotinas de encerramento de contas correntes", elaborado
pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) no ano de 2007. Tal comunicação, bem
se observou em sede de sentença, "[...] teria evitado o débito ora impugnado. Houve,
portanto, ato ilícito cível por parte da CEF, a teor do art. 186 do CC".

07. No tocante aos danos morais, de acordo a jurisprudência do c. Superior
Tribunal de Justiça (STJ), “só deve ser reputada como dano moral a lesão a atributos da
pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo
relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados
à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1426710/RS, Terceira Turma, julgado
em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)”, no que se conclui que os meros dissabores ou
aborrecimentos do cotidiano não tem o condão de lesionar os direitos da personalidade de
modo a ensejar reparação civil. 

08. No caso concreto, a recorrida comprovou nos autos as inúmeras cobranças
via mensagens de texto (SMS) e ligações telefônicas – inclusive para sua genitora,
tendo obtido tutela jurisdicional antecipada determinando a cessação das ligações e o envio
de mensagens de cobrança para todos os números cadastrados em nome da recorrida,
relativamente à dívida a ela atribuída (evento 21). Ademais, a recorrida  comprovou nos autos
que teve seus dados incluídos no serviço de proteção ao crédito (evento 1 - OUT5), bem
como teve restringido o acesso ao uso do cartão de crédito que mantinha junto a outra
instituição financeira (evento 1 - OUT7), tudo isso por conta da existência do débito que,
posteriormente, provou-se indevido, razão pela qual tenho que o caso dos autos supera em
muito o mero aborrecimento do cotidiano. Não merece acolhimento, portanto, a tese recursal
no sentido de que o dano moral não teria sido devidamente comprovado no caso em comento.

09. Relativamente ao pleito pela redução do quantum indenizatório, o c. STJ
firmou posicionamento de que somente deve haver intervenção para diminuir ou aumentar o
valor arbitrado a título de danos morais quando manifesto o excesso ou a insuficiência. Nesse
sentido: “Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é
possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou
exorbitante (AgRg no AREsp 401880 / SP; DJe 02/12/2013)”. Também seria possível rever o
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montante acaso sua fixação fosse desacompanhada de fundamentação, o que não se verifica
no caso dos autos. Com efeito, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e sopesadas as particularidades do caso concreto, deixo de acolher o pleito
recursal pela redução do quantum indenizatório, reputando como razoável e proporcional a
quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrada em sede de sentença.

10. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a empresa pública recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000297463v19 e do código CRC 53b1ff24.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000124-62.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ALOADIR LOUREIRO CORREA (AUTOR)
ADVOGADO: FERNANDA MARTINS NUNES LOPES (OAB ES028742)
ADVOGADO: THAIS LELIS BARCELOS SILVA (OAB ES025521)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU) E OUTRO

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado (Evento 06) contra sentença
(Evento 03) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51,
inciso IV, da Lei n. 9099/95, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial
Federal. A recorrente alega, em síntese, que a União é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, uma vez que além de ter a gerência contábil e financeira da contribuição, por
meio de um Conselho Diretor designado pelo Ministro de Estado da Fazenda (Art. 7º do
Decreto nº 4.751, de 17.06.2003), tem também competência para proceder à arrecadação e o
repasse da verba em questão. Colaciona diversos julgados nesse sentido. 

02. A União não apresentou contrarrazões.

VOTO

03. O recurso interposto contra a sentença terminativa, a princípio, não deve ser
conhecido, porque, ressalvada a hipótese do art. 4º, da Lei nº 10.259/01, a sua admissibilidade
é restrita às sentenças que resolverem o mérito da causa, de acordo com o art. 5º, do mesmo
diploma legal. O artigo 19, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região, dispõe
que “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial
Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”. De igual
modo, o enunciado nº 18, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
preconiza que: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado
Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento
acarretar negativa de jurisdição”.

04. No caso em comento, todavia, entendo ter havido negativa de jurisdição. Em
que pese argumentação constante em inicial acerca da existência de desvios perpetrados em
desfavor das contas PASEP por servidores públicos, citando o quanto apurado nos autos da
Apelação Cível n.  2004.72.01.002003-2/SC (TRF-4ª Região - publicado em 25/08/2009), ao
apresentar sua causa de pedir, assevera também que o valor existente no momento do saque
não teria sofrido a incidência adequada de juros e correção monetária. Dois são, portanto, os
argumentos trazidos pelo autor que formam sua causa de pedir, o que resta evidenciado no
seguinte trecho da inicial: "O absurdo salta aos olhos quando se observa a microfilmagem
num segundo momento, isto é, do período de 1989 em diante, período no qual as contas
individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, fazendo jus apenas à
correção e remuneração, por determinação constitucional. Diz-se absurdo porque resta
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provado em tais folhas que as cotas do Autor não só deixaram de ser corrigidas e
remuneradas, conforme determinação legal, como, ao contrário, foram por diversas vezes
subtraídas, consoante provam as microfilmagens, nas quais nota-se sucessivos débitos até
chegar ao absurdo valor de já mencionado". 

05. Assim, considerando a amplitude da causa de pedir, não há que se falar de
ilegitimidade passiva da União. Isso porque os recursos financeiros necessários à
complementação do abono são consignados no orçamento da União, o que torna evidente sua
necessária participação em feitos relativos ao pagamento de valores referentes a abono
salarial de PIS/PASEP. Ademais, a Lei 7.859/89, que regulamenta o pagamento de abono
salarial, dispõe que a responsabilidade dos recursos financeiros necessários à
complementação do abono do PIS serão consignados no orçamento da União e repassados ao
Banco do Brasil S.A e à Caixa Econômica Federal, conforme a competência atribuída a cada
instituição. Assim, considerando que o Fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor,
vinculado ao Ministério da Fazenda, é a União Federal legítima para figurar no polo passivo
(STJ - RESP 333871/SP). 

06. Uma vez que a União se afigura legítima a figurar no polo passivo da
demanda, não há que se falar em incompetência absoluta do Juizado Especial Federal para
julgar  o feito, considerando os termos do art. 109, I, CF.

07. Estabelecida tal premissa, o recurso deve, portanto ser conhecido.

08. Por outro lado, a causa não está devidamente madura, de modo a
permitir que esta Turma conheça do mérito. Não é possível, sem que seja perquirido em
instância de origem a natureza dos supostos desfalques na conta vinculada ao PASEP, que
seja apreciado por essa Turma Recursal o mérito do pedido, não só em razão de se evitar a
supressão de instância, como também porque a faz-se necessário observar o devido processo
legal, uma vez que sequer houve citação da União na instância de origem.

09. Pelo exposto VOTO POR ANULAR a Sentença, devendo o feito retornar ao
juízo de origem para retomada do processamento, com a devida citação do réu e análise do
mérito da demanda. Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência uma vez que
nenhuma das partes deu causa à anulação. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
à origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318310v8 e do código CRC be5adad8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5012228-92.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LILIANE BRUMILLER CARETA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

RELATÓRIO

01.       LILIANE BRUMILLER CARETA interpõe recurso inominado contra
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que
julgou improcedente o pedido para declarar a ilegalidade/inconstitucionalidade do artigo 41-
A da Lei nº 8.213/91, por afronta ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, desrespeito aos preceitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso e condenar o INSS a
revisar/reajustar o benefício previdenciário pelo IPC-3i. A parte autora sustentou, ainda, dano
sofrido a partir da omissão legislativa pela não adoção do IPC-3i quando da promulgação da
Lei nº 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei nº 8.3213/91.

02.       A recorrente alega que, ao determinar a observância do INPC/IBGE
como índice oficial de reajustamento dos benefícios previdenciários, o artigo 41-A, da Lei nº
8.213/91, descumpriu a norma veiculada pelo artigo 201, §4º, da Constituição da República
de 1988, uma vez que o mencionado índice não reflete o real impacto da inflação sobre o
valor dos benefícios previdenciários. Aduz que indicadores, como o IPC-3i (índice de preços
ao consumidor da 3ª idade), demonstram como a variação de preços afeta o custo de vida dos
indivíduos com mais de 60 anos de idade. Sustenta que outros fatores acessórios fortalecem a
tese da efetiva perda econômica dos beneficiários da previdência social, como o
rebaixamento de 1% dos segurados à categoria de recebedores de um salário mínimo, no
reajuste de janeiro de 2013. Aduz que a aposentadoria é um direito social dos trabalhadores,
com caráter patrimonial e pecuniário, personalíssimo e individual, com característica de
seguro social. Prequestiona os artigos 1º, III e IV, 5º, II e XXXVI, 7º, VI, 194 e 201, §4º, da
Constituição da República de 1988, e os artigos 2º, 10, 9º e 29, da Lei nº 10.741/03. 

03.       O INSS oferece contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso.

04.       É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

05.       Em exame da questão controversa, destaco que a recorrente pede que
seu benefício seja reajustado pelo IPC-3i. Sustenta que ao determinar a observância do
INPC/IBGE como índice oficial de reajustamento dos benefícios previdenciários, o artigo 41-
A da Lei nº 8.213/91 afrontou o estabelecido pelo artigo 201, §4º, da Constituição da
República de 1988, uma vez que o mencionado índice não reflete o real impacto da inflação
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sobre o valor dos benefícios previdenciários.  Aduz que o IPC-3i seria o índice adequado para
recomposição do valor real dos benefícios, pois é “calculado a partir da estrutura
orçamentária de famílias compostas por, pelo menos 50% de indivíduos com idade igual ou
superior a 60 anos, cuja renda esteja no intervalo de 1 a 33 salários-mínimos mensais”.

06.       O pedido da recorrente não encontra respaldo no ordenamento jurídico,
tendo em vista que os reajustes dos benefícios são realizados tendo por base o art. 41 da Lei
nº 8.213/91, na época e com os índices determinados pelo legislador ordinário, por expressa
determinação da Constituição da República de 1988.

07.       O artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 11.430/06,
estabelece que valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma
data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início
ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

08.       Ao conferir ao legislador o poder para fixar os índices de reajuste das
contraprestações devidas pela Seguridade Social, a Constituição da República de 1988
determina que: “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” (STF, RE 322.348AgR -
SC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.11.2002, DJ 06.12.2002, p. 74). A
Constituição da República de 1988 e a Lei nº 10.741/03 não contêm norma que permita que o
segurado afirme a existência de direito subjetivo a ter preservado o poder aquisitivo de seus
benefícios, mediante reajuste anual a ser feito pelo índice de inflação que melhor reflita a
depreciação da moeda para essa população. A heterogeneidade dos beneficiários da
Seguridade Social e a necessidade de conjugação da política de reajustes com os demais
custos arcados pela Previdência apontam que o legislador é quem pode melhor aferir qual
índice deve ser usado para tal fim, não sendo identificada inconstitucionalidade na adoção do
INPC para consecução desse propósito. Conforme leciona Wladimir Novaes Martinez
(Comentários à Lei Básica da Previdência Social. 6a edição. São Paulo: Editora LTr, 2003, p.
274):

“A filosofia orientadora da política governamental, grosso modo, deve atrelar-se ao estágio
econômico e social do País, não sendo técnico, assim permitir aos aposentados e pensionistas
quedarem-se aquém ou situarem-se além dos indicadores da riqueza da Nação.

Diante da dinâmica econômica e social dos agrupamentos humanos, do avanço da tecnologia
e da modificação dos usos e costumes, não é possível manter exatamente o poder aquisitivo
dos benefícios previdenciários. A escolha de um coeficiente é tentativa de preservação da
capacidade de aquisição dos bens.

Para enfrentar, normalmente, o fato de as necessidades serem progressivas e alterarem-se no
curso do tempo e da realidade, o legislador deve rever, periodicamente, o critério de
atualização e, como norma superior, reexaminar o estágio da economia do País e suas
conquistas materiais. Eleger novas prescindibilidades e abandonar outras. Se o mercado
cresce normal e genericamente, é válido, sobretudo, tentar acompanhar o padrão dos
trabalhadores ativos.”
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09.       A manutenção do valor real não adstringe o legislador à escolha de
determinado índice que melhor recomporia o poder de compra dos benefícios previdenciários,
uma vez que as variações dos preços refletidas pelos indicadores mensais de inflação
correspondem a determinadas cestas de bens que têm composições distintas conforme os
mercados alvos, cujas mudanças de preços deseja-se perquirir. Da leitura do art. 201, § 4o, da
Constituição da República de 1988, conclui-se que o constituinte “deixou para a legislação
ordinária o estabelecimento dos critérios para sua preservação. E, por isso, a legislação tem
adotado indicadores que visam a recompor os valores em face da inflação, não dando
margem, evidentemente, à caracterização da inconstitucionalidade dela a alegação de que,
pela variação que pode ocorrer entre esses índices pelo critério de sua aferição, se deva ter
por inconstitucional um que tenha sido menos favorável que o outro. Para essa
inconstitucionalidade seria mister que se demonstrasse que o índice estabelecido em lei para
esse fim é manifestamente inadequado, o que não ocorre no caso” (RE 219.880-RN, Primeira
Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 06.08.1999).

10.          Não cabe cogitar do direito à revisão do benefício na forma pretendida
pela parte autora, em virtude de disposição legal em contrário. Além de lastreado o cálculo do
reajuste dos benefícios mediante a utilização do INPC desde 2006, no art. 41-A da Lei nº
8213/91 (redação dada pela Lei nº 11.430/2006), resta descartada a atuação da União com
ineficiência legislativa de âmbito federal, ou com qualquer vício legal, na adoção do índice
escolhido como meio de lei reajuste dos benefícios previdenciários. Ademais, não houve
qualquer omissão ou falha legislativa excepcional ou evidente, até porque a opção adotada se
encontra em absoluta consonância com todo o ordenamento jurídico. Por fim, pondero que
numa relação de discricionariedade, o Poder Judiciário está impossibilitado de adentrar nesse
mérito, substituindo o Legislativo em seu precípuo papel de legislar, notadamente quando
este não demonstra qualquer atecnia com os fundamentos e preceitos da norma fundante
(Constituição). No caso, qualquer entendimento contrário, consubstanciaria grave violação
aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade.

11.       Ante o exposto, VOTO POR NEGAR provimento ao recurso da parte
autora. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso, nos termos do art. 98, §3º, do Novo Código
de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000305552v2 e do código CRC 5d634be0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000093-33.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA ROSANA DE FREITAS ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

1. MARIA ROSANA DE FREITAS ROCHA interpôs recurso inominado em
face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou
improcedente o seu pedido inicial de repetição dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária recolhidos após o termo inicial de sua aposentadoria, a despeito da falta de
retribuição ou compensação de benefícios previdenciários para os segurados que voltam ao
mercado de trabalho, após se aposentarem, em desrespeito ao princípio do caráter
contributivo-retributivo. Requer o recorrente seja reconhecido seu direito à devolução dos
valores pagos à previdência após sua aposentadoria.

2. Contrarrazões da União (Evento 36), pela manutenção da sentença.

3. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. Pois bem. As contribuições previdenciárias somente podem ser restituídas
quando restar comprovado que o pagamento ou recolhimento foi indevido, conforme
preceitua o artigo 89 da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.129/1995, in verbis:
“Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de pagamento
ou recolhimento indevido”. O autor teve sua DIB fixada em out/2013 (Evento 1-CCONT7).
Continuou a trabalhar e a recolher contribuições, na qualidade de contribuinte individual
(Ev1- CNIS8- fl.7). Nos termos do artigo 11, incisoV, I da Lei 8.213/1991:“Art. 11. São
segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: V- como
contribuinte individual I - como empregado:”. Mais; reza o §3º. 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 a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de
custeio da Seguridade Social.(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995).”

5. A exigibilidade da contribuição previdenciária do aposentado que continua ou
regressa à atividade está amparada pela Lei n. 9.032/95. Os arts. 18, §2º; 81, II; e 82, da Lei
nº 8.213/91, dispunham originalmente que o aposentado, que continuasse a trabalhar e a
contribuir para o Regime da Previdência Social, teria direito à reabilitação profissional,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 201

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3


16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 2/395

5000093-33.2019.4.02.5006 500000302573 .V2 JES10344© JES10344

auxílio-acidente e ao pecúlio, o qual corresponderia ao total das contribuições pagas após sua
aposentadoria a serem pagas em parcela única. As Leis nºs 9.032/95 e 9.527/97 suprimiram o
pecúlio e deixaram expresso que as contribuições vertidas pelo segurado, já aposentado,
seriam destinadas ao custeio da Seguridade Social (art. 11, §3º, da Lei nº 8.213/91), não
fazendo ele jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa
atividade posterior, ressalvados o salário-família e a reabilitação profissional enquanto
estivesse empregado (art. 18, §2º, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº
9.528/97).

6. A impossibilidade legal de as contribuições vertidas após a aposentadoria
serem computadas para a obtenção de novo benefício não confere ao aposentado, que
continua a trabalhar, segurado obrigatório, direito à restituição de tais valores, pois o Regime
Geral da Previdência Social não é um regime de capitalização simples. A Seguridade Social é
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta (art. 195, caput, da Constituição da
República de 1988), o que infirma a existência de um sistema contributivo rígido, ante a
ausência de uma correspondência imediata entre as contribuições vertidas e os benefícios a
que os segurados façam jus. A receita destinada ao sistema pretende contemplar os gastos
incorridos com o propósito de assegurar a sua “universalidade de cobertura e atendimento” e
a “seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços” (art. 194, I e III, da
Constituição da República de 1988). Esses traços compõem o conteúdo jurídico do princípio
da solidariedade (art. 3º, III, da Constituição da República de 1988), cujo objetivo supõe que
as prestações estatais devem “chegar àquelas pessoas que se encontram numa situação mais
débil, mais desfavorecida e mais desvantajosa” (Gregorio Peces-Barba Martinez. Lecciones
de derechos fundamentales. Madrid: Dykison, 2004, p. 178) o que, no direito previdenciário,
alia-se à “participação social e intergeracional do ônus financeiro de sustento do sistema” e à
adoção de elementos próprios à noção de repartição (Simone Barbisan Fortes, Leandro
Paulsen. Direito da seguridade social: prestações e custeio da previdência, assistência e
saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 48). 

7. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 3.128/DF
(Rel. p/ acórdão Min. Cezar Peluso, DJ 18.02.2005, p. 4), na qual se discutia a
constitucionalidade do art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/03, que instituiu
contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos e as
pensões devidas aos seus dependentes, reiterou que o regime da previdência social não tem
natureza jurídica contratual, motivo por que inexiste direito a exigir que haja um sinalagma
entre as contribuições vertidas e o rendimento mensal do benefício, uma vez que a
contribuição previdenciária é “um tributo predestinado ao custeio da atuação do Estado na
área da previdência social, que é terreno privilegiado de transcendentes interesses públicos
ou coletivos”. Consequentemente, não há se falar em enriquecimento ilícito da
Administração.

8. Em apoio a esse entendimento, transcrevo ementa do acórdão prolatado em
julgamento do RE 430.418 AgR/RS (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
05/05/2014):

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
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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.

9. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR provimento ao recurso da parte autora.
Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de
Processo Civil, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000302573v2 e do código CRC e623d422.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:40:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001056-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: AURELINA DE JESUS SIQUEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JOAO FELIPE DE MELO CALMON HOLLIDAY (OAB ES010117)

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

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado (Evento 21) contra sentença
(Evento 15) que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento do benefício de
pensão por morte e extinto, sem resolução de mérito o seu pedido subsidiário de indenização
por danos morais e materiais (pleito de natureza civil), nos termos do artigo 485, IV do CPC.
Em suas razões assevera que o de cujus percebeu auxílio doença, concedido pelo INSS, desde
10/2012 até a data de seu falecimento, em 28/04/2014, de modo que contava com qualidade
de segurado. Defende que o processo de revisão no benefício do autor, após o seu
falecimento, não poderia afetar a percepção do benefício pela autora. Ainda, que os termos
em que se deu a revisão mostram-se equivocados e em descompasso com a documentação
médica do de cujus. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, de indenização por danos de
ordem material e moral, aduz que tal pleito, em razão de erro administrativo possui nítida
natureza previdenciária, tendo em vista que eventual condenação fará com que a Autarquia
Requerida retire valores de seu fundo previdenciário.

02. O INSS apresentou suas contrarrazões no Evento 24.

03. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao
exame do seu mérito.

VOTO

04. Quanto ao mérito do pedido principal entendo que a parte autora não logrou
êxito em apresentar argumentos suficientes a afastar o quanto fundamentado em Sentença,
razão pela qual adoto os argumentos nela expendidos como razões de decidir, nos termos do
artigo 39, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais. Eis os termos:

No mérito, porém, não há como se acolher a pretensão deduzida.

Primeiramente, o fato de o falecido esposo da autora estar em gozo de benefício quando veio a
óbito, em 28.04.2014, não implica a manutenção de sua qualidade de segurado, uma vez que o
benefício de auxílio-doença que então gozava fora concedido equivocadamente – e isto restou
devidamente assentado no processo anterior.

Ora, se o gozo do benefício se deu de forma indevida, há de se considerar inexistentes os
efeitos jurídicos que adviriam de sua concessão regular (tal como a manutenção de qualidade
de segurado prevista no art. 15, I, da Lei 8.213/91), sob pena de burla ao disposto na Lei de
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Benefícios, especialmente se levarmos em conta que, conforme assentado no julgado anterior,
o reingresso do falecido se deu já após a instalação de sua incapacidade laboral – ou seja, em
desapego à ideia de seguro inata ao RGPS e que orienta toda sua interpretação.

De mais a mais, igualmente não me convence a alegação de que o segurado teria mantido a
qualidade de segurado por estar acometido de enfermidade.

Aqui, na verdade, o causídico da parte autora subverte o sentido da jurisprudência do STJ,
uma vez que este entende pela manutenção da qualidade de segurado pela enfermidade
quando esta ocorre posteriormente ao (re)ingresso regular no sistema. Ou seja, a ideia é
proteger aquele que, tendo (re)ingressado regularmente no RGPS, preencheu o período de
carência, foi acometido posteriormente por patologia incapacitante, cessou suas contribuições
e só depois do transcurso do período de graça requereu a concessão do benefício por
incapacidade.

A hipótese dos autos, porém, é justamente a contrária, em que o indivíduo já se filiou à
Previdência incapacitado para o trabalho, razão pela qual a jurisprudência citada pela parte
autora não tem aplicação na espécie.

Por fim, também entendo indevida a argumentação no sentido de que o INSS não poderia
rever a concessão do auxílio-doença após o óbito do segurado.

Data maxima venia, o caráter personalíssimo dos benefícios previdenciários indica que só
cabe ao titular definir o momento em que postula determinada proteção previdenciária. Isso
não significa, contudo, que, sobrevindo o óbito, o INSS não possa rever a concessão do
benefício, uma vez que é poder-dever da Administração rever seus atos quando eivados de
ilegalidade. Pelo contrário, o que impede a pretensão revisional da Administração é apenas o
decurso do tempo, tal como previsto na Lei de Benefícios:

Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004)

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção
do primeiro pagamento. (Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004)

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Incluído pela Lei nº 10.839, de
2004)

In casu, a revisão do auxílio-doença foi levada a cabo muito antes do decurso do decênio
supracitado, motivo pelo qual não houve irregularidade alguma na atuação da autarquia.

Por todos estes fundamentos, entendo que a pretensão autoral não merece a guarida deste
Juízo – como já visto, o pedido subsidiário não tem condições de ser analisado por este Juízo,
a quem falta a competência material para apreciá-lo.

05. Quanto ao pedido subsidiário de indenização por danos materiais e
morais, todavia, entendo, de modo diverso do juízo sentenciante. Tendo o pleito sido
veiculado em demanda que pretende a concessão/restabelecimento de benefício
previdenciário e, contando tal pleito com causa de pedir justamente no indeferimento
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administrativo, reputo que sua apreciação cumulativa ou mesmo subsidiária não importa
violação à separação de competências, o que já restou pacificado pela Turma Regional de
Uniformização da 2a. Região, de modo que passo à sua apreciação. 

06. Da análise do processo administrativo (Evento 7 - CONT1) verifico que
o de cujus percebeu benefício de auxílio-doença entre 26/11/2012 e 28/04/2014 (data do óbito
- fl. 117). Tal benefício foi concedido administrativamente. Em 26/05/2014, portanto um mês
após o óbito, consta à fl. 108 "Comunicação de Resultado Requerimento n. 145652270 -
benefício n. 5543555012", nos seguintes termos: "Comunicamos que o Auxílio-Doença,
requerido em 26/11/2012, está pendente de cumprimento de exigência(s) administrativa(s). A
conclusão deste requerimento está condicionada ao cumprimento dessa(s) exigência(s), que
deverá ser feito no balcão de atendimento desta Agência de Previdência Social". Tal
comunicado tem origem em procedimento de revisão do benefício iniciado pelo prório INSS,
de ofício, como se vê na correspondência, também do dia 26/05/2014 (fl. 109), quei
nforma: "Solicito me enviar o processo concessório do Sr. Arcelino, visto que realizei revisão
pela retroação de data e acho que o segurado perde o direito. Assim, tenho que lançar no
processo físico, conforme combinado previamente com Maristella". Assim sendo, em
29/07/2014 foi emitido novo comunicado (fl. 115) dando conta da conclusão do procedimento
de revisão: "Trata o presente de revisão da Data de Início da Doença (DID) e da data de
Início da Incapacidade (DII), por parte da Perícia Médica do INSS, fls. 8, 10 e 11, o que
ocasionou a concessão indevida do benefício e por consequência a concessão também
indevida da pensão por morte 21/147.718.681-3, fls 12". 

07. De modo mais detalhado é possível analisar a sucessão de eventos no
documento "Ofício de Defesa", de 31/07/2014 (fl. 116).

08. Algumas questões devem ser consideradas. Uma que todo o processo de
revisão do benefício de auxílio-doença foi realizado após o óbito do instituidor da pensão.
Outra que foi a revisão do benefício, realizada postumamente, que acabou por tornar sem
efeito a percepção do benefício de auxílio-doença e, uma vez que não foram
efetuados recolhimentos no período, considerou também a perda da qualidade de segurado no
momento do óbito, o que implicou, por conseguinte, tornar sem efeito a percepção da pensão
por morte paga à autora.

09. Não se pode perder de vista que a concessão do benefício por incapacidade,
em um primeiro momento, tomou por base não só a documentação apresentada pelo de cujus,
como a própria apreciação do caso pelo corpo especializado da autarquia previdenciária. A
revisão posteriormente perpetrada independeu, portanto, da atuação do de cujus, ou seja, não
se deu em razão de fraude ou omissão de informações no processo concessório, de modo que
resta claro, a meu ver, que a responsabilidade total pela concessão do auxílio-doença em
dissonância com o devido é exclusiva da própria Ré.

10. A partir daí, com a concessão do benefício, após o regular trâmite do
referido processo administrativo, criou-se em favor do de cujus uma legítima expectativa de
plena legalidade, decorrente dos princípios da segurança jurídica e também da confiança
legítima no Poder Público.
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11. É preciso ter em conta, na hipótese, que no lapso temporal imediatamente
anterior ao óbito, o segurado ficou efetivamente em gozo do auxílio-doença por cerca de
um ano e seis meses, de modo que, em razão da natureza do benefício, sequer lhe foi
permitido nesse interregno, desenvolver qualquer atividade laboral ou, pelo menos, continuar
a contribuir para o sistema como segurado facultativo, mantendo sua qualidade de segurado e,
portanto, a viabilidade de percepção do benefício de pensão por morte. 

12. Assim, entendo que a conduta praticada pelo INSS, de somente promover a
revisão do benefício de auxílio-doença do de cujus após seu óbito, obstando, assim, sua
manutenção ao sistema de seguridade social, representa atuação em desconformidade com os
princípios da Administração Pública, em especial a Eficiência, e também com o princípio da
filiação previdenciária, que preconiza que todo aquele que se enquadre na condição de
segurado é considerado pelo RGPS, a partir do momento da primeira contribuição, filiado ao
RGPS. Assim, é certo que o Regime pretende não só arregimentar, mas, por certo, manter os
segurados já inscritos como filiados, considerando a solidariedade inerente ao sistema, de
modo que é indevida a atuação administrativa que impede, de modo peremptório, o segurado
de manter-se no sistema.

13. Especialmente considerando a hipótese dos autos, a atuação do INSS, ao
excluir o segurado do sistema, de modo absoluto, e rechaçar o direito de seus dependentes se
deu em momento de maior fragilidade, justamente por ocasião do óbito, o que reputo violação
à dignidade da pessoa humana, princípio basilar em nosso ordenamento jurídico. 

14. Uma vez aferida a conduta indevida, tenho que o dano moral é de fácil
demonstração, uma vez que o benefício previdenciário tem caráter alimentar e sua supressão
importa perda considerável do quanto destinado à subsistência. Especialmente no caso da
autora, uma vez que, conforme consta de seu CNIS, desde 2014 e até os dias de hoje promove
recolhimentos apenas na qualidade de facultativa, donde se presume não exercer atividade
laboral, e, portanto, não contar com renda própria desde então, o que, segundo narrativa da
inicial, representou abalo emocional e íntimo impossível de restauração. 

15. Por fim, afigura-se claro o nexo de causalidade entre a conduta do INSS e o
dano sofrido pela autora. Conforme já firmado, a atuação da autarquia ao proceder a revisão
póstuma do benefício do de cujus, obstando sua manutenção como segurado do sistema,
acarretou a perda do direito da autora à percepção do benefício de pensão por morte e, via de
consequência, situação de do, trazendo-lhe dano de ordem moral. 

16. Quanto ao valor, acolho o pedido formulado pela parte autora, em sua
íntegra, fixando como razoável o valor de R$ 15.000,0 (quinze mil reais), como montante a
ser pago a título de indenização por danos morais. 

17. Quanto ao dano de ordem material, em que pese haja argumentação nesse
sentido, entendo que não pode ser aferido, na hipótese, objetivamente, em razão da mera
ocorrência do evento lesivo, uma vez que não se pode presumir o  efetivo recebimento da
pensão por morte e por quanto tempo seria recebida. 
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18. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
autora para, condenar o INSS no pagamento de indenização por danos de ordem moral no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de correção monetária a contar do
presente julgamento e com juros legais a partir da ocorrência do dano (data da cessação do
benefício de pensão por morte). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos
termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de
origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000312547v15 e do código CRC a7260824.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5000629-90.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR (OAB ES009223)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz Federal da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim, que julgou procedente o pedido
da autora de receber benefício pensão por morte - instituidor DEYVID PEREIRA DOS
SANTOS (filho da autora), com DIB em 18/11/2017 (data do óbito), e pagamento dos
retroativos com juros desde a citação e correção pelo IPCA-E (Evento47). Alega o INSS que
os elementos probatórios constantes dos autos NÃO comprovam a dependência econômica da
Parte Autora em relação ao seu filho desaparecido. Ressalta que a Autora já percebia o
benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde 24/07/2015, no valor de um
salário-mínimo, o que demonstra sua autonomia financeira em relação ao segurado
instituidor. Postula seja julgados IMPROCEDENTES "in totum" os pedidos formulados na
Petição Inicial, com a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela
antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.
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 que seja definida a modulação dos efeitos da Decisão proferida no RE 870.947; bem a
exclusão da condenação da multa diária de R$ 500,00.

02.       LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

03.       É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. A sentença reconheceu a condição de dependência da autora com seu filho
falecido. Reproduzo os fundamentos da sentença que culminaram com a conclusão de
dependência:

“Há documentos que comprovam que o de cujus residia no mesmo endereço que a autora,
como apontam o comprovante de residência (fl. 5, doc. 3, evento 1, anexo 2) e a certidão de
óbito de fl. 2, doc. 8, evento 1, anexo 2.

Tal situação se coaduna com os laudos médicos de fls. 8/25, doc. 3, evento 1, anexo 2, que
apontam que a autora já sofria diversas doenças no período que antecedeu ao falecimento.

A prova oral foi favorável.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 203



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 10/395

5000629-90.2018.4.02.5002 500000323420 .V9 JES10344© JES7044

1. autora é separada do esposo há 8 anos e é portadora de Parkinson e aposentada por
invalidez por tal motivo, tendo sido comprovado que a autora necessita da ajuda de
terceiros para a sua manutenção.

Com efeito, a primeira testemunha afirmou que trabalha como cuidadora da autora, tendo
iniciado o seu trabalho há mais ou menos 5 anos, quando o filho da autora fazia os
pagamentos. Afirmou que atualmente não mais cobra da autora pois o que ela recebe não é o
suficiente para a manutenção.

A segunda testemunha afirmou que o filho ajudava na manutenção, apesar de não conseguir
sair de casa. Afirmou que o filho recebia aposentadoria e ajudava na manutenção da casa, em
especial com o pagamento da cuidadora.

Por sua vez a terceira testemunha fez basicamente as mesmas afirmações, em especial em
relação à contribuição

A situação peculiar da autora, com estágio avançado de Parkinson, que demanda apoio de
terceiros para a sua manutenção diária atrai a dependência em relação ao filho, que mesmo
doente ainda tinha condições de contribuir com a manutenção da autora.

A autora merece a procedência do pedido.”

05.  Na hipótese dos autos, noto ainda que o filho da autora, solteiro, nascido
em 17/04/1980 (EV.15-PET3-fl.35), recebia aposentadoria por invalidez desde 10/11/2009
(aos 29 anos de idade), no valor de 01 salário-mínimo, precedida de auxílio-doença entre
jul/2007 a 09/11/2009 (Ev. 15. PET3- fl. 36). Ou seja, o filho da autora desde os 27 anos não
mais trabalhava e era solteiro (Ev. 15-PET3-fl. 54). Além disso, o INSS não controverteu o
fato de mãe e filho morarem no mesmo endereço. A autora, também recebe aposentadoria por
invalidez desde 24/07/2015 (Ev.15.PET2- fl. 01), quando tinha 57 anos de idade (aniv.
10/12/1957), pois é portadora de doença de Parkinson, e depende da ajuda de cuidadora para
auxiliá-la, o que era custeado pelo filho. De acordo com as testemunhas, a autora também não
tinha marido, pois "separada do esposo há 8 anos",  o que, a míngua de prova em sentido
contrário, mitiga a participação do marido no custeio das despesas do lar. Na data do óbito do
filho (18/11/2017 – 37 anos- Ev.15.PET3-fl.54), a autora contava com 59 anos de idade. Hoje
(2019) a autora tem 61 anos de idade.

06. Dado o contexto, considero que realmente há fortes indicios de dependência
econômica entre a autora e seu filho, ambos inválidos, residindo no mesmo endereço e se
auxiliando mutuamente. Tenho que a renda obtida pelo de cujus era imprescindível para a
formação do orçamento familiar, até porque o recebimento de 01 salário mínimo advindo da
aposentadoria por invalidez da autora, no caso, pessoa idosa e doente, não supre todas as suas
necessidades básicas com remédio, assistncia de terceiros, alimentação e outros. 

07. Ainda que a prova documental não demonstre cabalmente que a participação
do instituidor do benefício era indispensável para a manutenção da recorrente, diversos
elementos levam a tal conclusão. Sobretudo porque o núcleo familiar da autora era composto
apenas de si e de seu filho, também aposentado por invalidez, com renda de 01 salário
mínimo. Criou-se, assim, determinado parâmetro orçamentário, determinante para
caracterizar a dependência econômica entre mãe e filho.
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08. Ainda, a jurisprudência não exige exclusividade na manutenção das
despesas da casa e da família para caracterizar a dependência econômica, mas exige que a
contribuição seja substancial e expressiva, de modo que sua ausência repercuta drasticamente
no sustento familiar, senão veja o excerto do PEDILEF n. 50449440520144047100 – DOU
26/08/2016:

A parte autora é genitora do de cujus, falecido em 09/02/2013. Acerca do benefício de pensão
por morte, dispõe o art. 16 da Lei nº 8.213/91: “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. A dependência econômica dos pais, constante no §4º do artigo acima
mencionado, pode ser definida como uma relação de subordinação que não necessita
ser exclusiva, porém como substitutiva dos fatos da vida, essa deverá ser devidamente
comprovada. Essa assertiva já se consagrara na jurisprudência há tempos consolidada no
extinto TFR, através da Súmula nº 229: “A mãe do segurado tem direito a pensão
previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo
não exclusiva". Com efeito, é fato comum em famílias carentes colaboração financeira entre
ascendentes e descentes, principalmente quando os filhos são solteiros e pertencem ao mesmo
núcleo familiar dos pais, como no caso dos autos – sobretudo quando há coabitação, o que em
tese configura meação de contas de cada qual. Por isso, em sintonia com farta jurisprudência
neste sentido, entende que a contribuição dos filhos deve ser relevante, significativa o
suficiente para o sustento do grupo familiar, de modo que o mero auxílio financeiro não
caracteriza a referida dependência.

 

09. O benefício de pensão por morte, na hipótese do art. 16, II, §4º, da Lei n.
8.213/91, deve ser concedido se a morte do segurado provoca transtorno patrimonial no
núcleo familiar que se vê desprovido de fonte de renda que contava para sua manutenção,
devendo ser, assim, excluídas as situações em que o auxílio econômico prestado era ocasional
e não influente no pagamento das despesas correntes. Neste sentido, transcrevo ementa do
acórdão prolatado pelo Tribunal Federal da 4ª Região em julgamento do EI 96.04.44524-3/SC
(Terceira Seção, Rel. p/ acórdão Des. Fed. João Surreaux Chagas, DJU 01.11.2000, p. 161):
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. PENSÃO POR MORTE DA FILHA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Para fins de obtenção de pensão por morte da filha há que
ser comprovada a dependência econômica em relação à de cujus, ainda que não exclusiva,
falecendo direito ao pensionamento se o auxílio prestado não era vital à manutenção dos
genitores”. Na hipótese dos autos, considerando o histórico laboral de seus membros, verifico
que o de cujus representava parte fundamental no sustento da casa e da família, e não mero
auxílio, de modo que resta comprovada a dependência econômica. Portanto, ratifico os
fundamentos da sentença, para manter o deferimento do pedido de pensão por morte
em favor do autor.

10. Em relação à correção monetária, o STF asseverou que a 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. Ainda, no Recurso
Especial n. 1.495.146, vinculado ao tema repetitivo n. 905, do STJ, publicado em 02/03/2018,
foi esclarecido o não cabimento da modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
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oficial da remuneração da poupança, no âmbito do STF, pois objetivou apenas reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, prevalecendo o IPCA-E e o
INPC como índices de corrigir o fenômeno inflacionário. Na hipótese, esse é o padrão a ser
observado. Ainda, o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para sua
aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a conclusão do julgamento do
mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do
artigo 1040, III do referido diploma. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de
eventual modulação de efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja
modulação, ter-se-á tão-somente uma limitação temporal. A declaração de
inconstitucionalidade permanecerá hígida, de modo que a adoção imediata do quando
decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição Federal.

11. Quanto à fixação do valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que seja fixada a multa
no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

12. Ante o exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso do INSS, tão
só pra reduzir o valor da multa diária pra R$ 100,00 (cinquenta reais), acaso descumprida a
tutela de urgência no prazo concedido. No mais, mantida a Sentença. Sem condenação do
INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96) ou em honorários advocatícios, ex vi do
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000323420v9 e do código CRC 7b264531.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5000553-66.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SUELI ROSA FRANCA (AUTOR)
ADVOGADO: ADALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB RJ220449)

RELATÓRIO

01.       O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz do Juizado Especial Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o
pedido autoral para condenar a autarquia a implantar o pagamento do benefício pensão por
morte à autora com DIB em 16/11/2016 – instituidor ROBERTO GOMES BRASIL,
reconhecendo-se 10 anos de união estável. Em suas razões, aduz que as mudanças
introduzidas na Lei n.º 8.213/91, pela Lei n.º 13.135/2015, passaram a prever prazo de
duração do benefício no caso de dependente companheira e cônjuge. Postula seja condenado
a conceder o benefício de pensão por morte por período de 20 ANOS, nos termos do artigo
77, § 2º, inciso V, alínea “c”, 5 da Lei n.º 8.213/91.

02.       SUELI ROSA FRANCA não apresentou contrarrazões, embora
devidamente intimada (Eventos 24 a27).

03.       É o Relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço o
recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

04.       O INSS não impugnou a condição da união estável entre a autora com o
de cujus pelo prazo de 10 anos, reconhecido na sentença. A única questão suscitada pelo
INSS é quanto à duração da obrigação de pagar pensão por morte à autora, que não foi
esclarecida na sentença.  

05.       A data do óbito do instituidor da pensão remonta a 16/11/2016 (Ev.11-
PET2- fl.2). Já vigente o art. 77, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

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)

 § 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão
cessar.            (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)

I - pela morte do pensionista;              (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)
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II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte
e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave;       (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015)          (Vigência)

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;                (Redação dada pela
Lei nº 13.135, de 2015)

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo
afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;             (Redação dada pela Lei nº
13.135, de 2015)          (Vigência)

V - para cônjuge ou companheiro (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) [grifei]

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da
deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e
“c”;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito)
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos
de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;         (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)

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)

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;          (Incluído pela
Lei nº 13.135, de 2015)

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;          (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de
idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.           (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)

VI - pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei.    (Incluído pela Lei nº
13.846, de 2019)

§ 2o-A.  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos
previstos na alínea “c”, ambas do inciso V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de
acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente
do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de
casamento ou de união estável.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
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§ 2o-B.  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o
incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos,
correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser
fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “c” do inciso V do
§ 2o, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na
comparação com as idades anteriores ao referido incremento.           (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)

 (...)

06.       O instituidor da pensão por morte contava com bem mais de 18 (dezoito)
contribuições mensais vertidas à Previdência Social antes de seu óbito em 16/11/2016,
conforme extrato CNIS (Evento 11- PET7- fls. 15/23). A união estável foi declarada na
sentença por mais de 10 anos antes do óbito do segurado. A autora, nasceu em 20/07/1974
(Ev. 11- PET5-fl.19), assim, contava com 42 anos de idade na data do óbito. Requereu o
benefício de pensão por morte em 21/11/2016, ou seja, dentro do prazo de até 90 dias do
óbito previsto no art. 74, I, da Lei nº 8.213/91 (Ev. 11-PET5-fl.19).

07.       Portanto, a obrigação do INSS em pagar à autora pensão por morte é de
20 (vinte) anos, a contar da data do óbito (16/11/2016), nos termos do art. 77, § 2º, inciso V,
alínea “c”, 5 da Lei n.º 8.213/91.

08.       Assim, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso inominado do
INSS para condenar-lhe na obrigação de pagar à autora pensão por morte durante 20 (vinte)
anos, a contar da data do óbito do instituidor (16/11/2016), ex vi dos art. 74 e 77, § 2º, incisos
I e V, alínea “c”, 5,da Lei n.º 8.213/91. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do
INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96) ou em honorários advocatícios, ex vi do
art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321693v3 e do código CRC e032ccf7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 0034634-35.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SUELI DA SILVA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: FELIPE GUEDES STREIT (OAB ES015473)
ADVOGADO: MATHEUS TOSE BARCELOS (OAB ES026274)

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

RELATÓRIO

1. SUELI DA SILVA SOUZA interpõe recurso inominado (Evento 87),  contra
sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal da Serra (Evento 71), que
julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício de pensão por morte em razão do
falecimento de Francisco Carlos Nascimento, em 21/05/2010. Em suas razões, defende que os
documentos juntados, bem como a prova testemunhal comprovam a existência de união
estável entre a autora e o de cujus, até a data do falecimento.  Assevera que o INSS
reconheceu em procedimento próprio (JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA) o direito da
autora de receber o benefício de pensão por morte, haja vista que restou comprovado na via
administrativa que havia uma relação de união estável com o instituidor do benefício.
Destaca, por fim, que em todos os depoimentos colhidos na esfera administrativa restam
configurados os requisitos, qual seja: convivência pública, contínua e duradora (ficaram
juntos por cerca de 20 anos) e do relacionamento nasceu a filha Carla Joana Nascimento
(objetivo de constituição de família), não sendo a coabitação requisito essencial para
configuração da união estável.

2. O INSS apresentou contrarrazões (Evento 94) pugnando pelo desprovimento
do recurso.

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao
exame do seu mérito.

VOTO

4. Na hipótese ora tratada, no âmbito do procedimento administrativo de
concessão do benefício perquirido foram colacionados pela autora os seguintes documentos:
uma conta de luz datada de Maio/2010, porém em nome da própria autora (Evento 54 - OUT
31 - fl. 06); a certidão de nascimento de sua filha com o de cujus, Carla Joana da Silva
Nascimento em 31/10/1995, que, em que pese possa indicar intento de constituição de
unidade familiar, naquele tempo, não faz presumir a continuidade da relação até os idos de
2010 (Evento 54 - OUT 32 - fl. 03); além de uma Declaração prestada pelo Hospital
Evangélico de Vila Velha, em 04/06/2010, portanto, posterior ao óbito, de modo que seu valor
probatório resta mitigado, guardando equivalência ao de prova testemunhal (Evento 54 -
OUT 33 - fl. 02). 
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5. Diante das provas apresentadas, reputadas insuficientes à comprovação do
quanto alegado,  por determinação do juiz de origem, foi realizado procedimento de
Justificação Administrativa (Evento 54 - OUT 33 - fl. 22 e seguintes), ocasião em que foram
ouvidas três testemunhas. Conforme destacado pela Sentença todas destacaram que a autora
sempre residiu no endereço Av/Rua Distrito Federal, no bairro Central Carapina e que o casal
residia nesse mesmo endereço. 

6. Seguindo o regramento previsto na IN INSS n. 77/2015 (artigos 574 e
seguintes) foi expedido parecer inicial contendo o relatório dos fatos, a percepção sobre a
idoneidade das testemunhas e a conclusão. Nos termos do Evento 54 - OUT 34 - fl. 09 foi
homologada a justificação administrativa quanto à forma. Na sequência, o feito
administrativo foi remetido a instância competente para análise e julgamento quanto ao
mérito, o que de fato foi realizado, como se vê às fls. 10/13 do mencionado Evento. Ao final,
concluiu-se: "Diante do exposto, considero eficaz a Justificativa Administrativa e homologo
quanto ao mérito a presente Justificação Administrativa". 

7. Tal conclusão levou em conta a documentação apresentada pela autora e os
testemunhos tomados e está em consonância com o artigo 592, III da IN INSS n. 77/2015,
que estabelece: "Realizado o procedimento previsto nos arts. 589 a 591, o processo será
encaminhado, preferencialmente, àquele que determinou o processamento da JA, a fim
de emitir decisão fundamentada esclarecendo se a JA foi eficaz para comprovar os fatos
alegados pelo justificante". Ora, o objetivo da Justificação Administrativa não é outro
que suprir a falta ou insuficiência de documento ou fazer prova de fato ou circunstância do
interesse do segurado perante o INSS. Uma vez constatada, no mérito, a eficácia da prova
produzida para fins de preenchimento do requisito que se pretendia demonstrar, não havendo
outra pendência, o direito ao benefício resta patente. 

8. Veja, inclusive, que no Evento 66 o próprio INSS peticiona aos autos
asseverando que: 

Tratando-se de homologação quanto ao mérito de Justificação Administrativa, a implantação
do benefício é realizada pela Agência da Previdência Social responsável. 

O benefício é concedido administrativamente e os atrasados são pagos naquela via. 

Em consulta ao PLENUS, apurou-se que não foi concedido até a presente data o benefício de
pensão por morte em favor da autora. 

Com isso, constatado tal fato, foi solicitada a implantação do benefício de pensão por morte
em favor da autora e ressaltado que o pagamento deverá ser feito na via administrativa. 

Dessa forma, esclarecido o ocorrido e que já foram tomadas as providências para correção do
equívoco, registra a autarquia previdenciária que informará em juízo assim que o benefício
tiver sido implantado.

 

9. Há, na hipótese, flagrante reconhecimento do pedido autoral tanto na esfera
administrativa quanto judicial, o que não foi considerado pelo juízo sentenciante. A sentença
merece ser reformada.
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10. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora, condenando a autarquia a implementar o benefício de Pensão por Morte, desde a data
do óbito do instituidor - 21/05/2010 (Evento 1 - OUT 2 - fl. 08). Condeno, ainda, o INSS no
pagamento dos valores devidos a título de atrasados desde a referida data, com a incidência
de juros a contar da citação e correção monetária desde que cada parcela era devida. Tudo em
conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000318410v10 e do código CRC 7c181ebb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0006688-32.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SILVANA COELHO (AUTOR)
ADVOGADO: DANIEL VALDINO ALTOÉ (OAB ES022702)
ADVOGADO: TAIANE PONTINI GROLA (OAB ES027497)

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

RELATÓRIO

1. SILVANA COELHO interpõe recurso inominado (evento 30) contra sentença
(evento 24) que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte
(rural), em face do falecimento do companheiro Flavio Graciano da Silva, ocorrido em
02/04/2015, além do pagamento das prestações vencidas desde a data do requerimento
administrativo. Em suas razões, inicialmente, sustenta que a vara competente para o
reconhecimento da união estável é a Justiça Estadual. No mérito, defende que as testemunhas
esclareceram que a união estável havida entre as partes era pública e duradoura, sendo ambas
uníssonas a este fato. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a Sentença
seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido de concessão do benefício de pensão
por morte.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 34).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao
exame do seu mérito.

VOTO

4. Inicialmente, afasto a alegação de incompetência desta Justiça para análise da
condição de união estável entre a autora e o falecido. Isso porque é amplamente reconhecida a
competência da Justiça Federal para apreciação da (in)existência de união estável para fins
previdenciários. Com efeito, é possível, mediante a produção de provas, o juízo federal
afirmar a existência ou não de união estável entre pretenso pensionista e o segurado falecido,
com vistas a deferir ou não o benefício de pensão por morte que é pago pelo INSS, autarquia
federal que tem foro na Justiça Federal, a teor do que dispõe o art. 109, I, da CF/88. Assim,
afasto a alegação de incompetência.

5.  Quanto ao mérito, entendo que a sentença merece ser mantida. Assim,
transcrevo a fundamentação da mesma, valendo-me dos argumentos como razões de decidir:
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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.

O benefício de pensão por morte foi requerido em 06/05/2015 (fl. 55), tendo sido indeferido
sob a alegação da ausência de comprovação da qualidade de dependente-companheira.

Pois bem, com relação à qualidade de companheira, a prova material é efetivamente escassa.
Há declaração da Quinto Gran, local onde o autor trabalhava (fl. 68) e assinatura da autora
como acompanhante em atendimento de emergência datado de 211 (fl. 71).

Alega a autora que a Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, nos autos do
processo nº 0001799-71.2015.8.08.0061, que tramitou perante a Justiça Estadual, é suficiente
para comprovar a qualidade de dependente da Autora para fins de recebimento do benefício
de pensão por morte  ocorre que em tal ação não há a participação do INSS.

Para corroborar os documentos apresentados, foram tomados os depoimentos do primeiro
autor e de 02 testemunhas, conforme DVD-R.

Em seu depoimento, a autora afirmou que convivia com Flavio Graciano Silva por 15 anos,
que moravam em imóvel da firma, em Soturno, que não se lembra a data do falecimento, não
se lembra o ano do falecimento, que foi a irmã da autora que declarou o óbito, que depois que
Flavio faleceu ela se mudou para a casa do pai. Foi ao velório e sepultamento.

A testemunha afirmou que Silvana residia com Flávio em Castelinho, quando questionada pela
procuradora do INSS não soube informar onde.

A segunda testemunha, residente em Castelinho, afirmou que Silvana e Flavio moravam na rua
principal de Castelinho e que Flavio trabalhava em Soturno, que Castelinho é pequeno e que
todos comentaram que Flavio faleceu, que acha que Flavio faleceu de acidente.

A prova oral é fraca, há carência de detalhes. Considerando que a prova material é bastante
frágil, a procedência apenas seria possível diante de uma prova oral robusta, coesa e que
complementasse a instrução probatória. Não foi o que ocorreu.

Assim, não tendo a autora cumprido o ônus que lhes incumbia, no sentido de comprovar que a
sua qualidade de companheira do falecido, a improcedência é medida que se impõe.

6. Destaco que para a comprovação de união estável não se faz necessária
apresentação de prova material ou mesmo indícios que contemplem a integralidade do
período de convivência. Aliás, sequer se exige início de prova material para tal fim, nos
termos da Súmula n. 63 da TNU: “A comprovação de união estável para efeito de concessão
de pensão por morte, prescinde de início de prova material”. De todo modo, o corpo
probatório, incluindo-se a prova testemunhal deve ser suficiente e coerente, para fins de
comprovação do status do relacionamento entre a parte autora requerente da pensão e o
segurado falecido. 

7. Analisando as provas dos autos, verifico que não há comprovação material da
existência de união estável entre a parte autora e o falecido, na data do óbito, ocorrido em
02/04/2015 (Evento 1 - out 9), a saber: o reconhecimento da união estável entre o casal, por
ação judicial, foi posterior a morte do segurado (Evento 1 - OUT10 e OUT11). Da mesma
forma, a declaraçao prestada pelo Empregador do de cujus foi prestada em 22/06/2015,
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portanto, posterior ao óbito, o que mitiga seu valor probante, guardando equivalência inferior
à prova testemunhal, considerando que não foi prestada em juízo  (Evento  12 - OUT 36 - fl.
15).  De outra ponta, o documento - Boletim de Atendimento de Urgência (Evento 12 - OUT
36 - fl. 18) refere-se a evento ocorrido em 20/11/2011 e, portanto, não conta com
contemporaneidade ao evento morte. É preciso ressaltar, que não foi colacionado qualquer
documento afeto ao sustento da casa, ao pagamento das despesas familiares, tais quais faturas
de consumo de água ou energia elétrica, no endereço indicado como residência do casal.  

8. Ante à fragilidade da prova material, a comprovação por prova testemunhal
deveria ser robusta e indene de dúvidas ou contradições. Todavia, tal não ocorreu. Da leitura
do quanto se apurou das testemunhas vê-se que, de fato, as afirmações prestadas foram fracas
e inábeis a suprir a precariedade da prova documental. 

9. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei.

10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei n. 9099/95, o qual fica suspenso em
razão da gratuidade de justiça deferida (Evento 24), nos termos do art. 98, § 3º, do Novo
Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000282291v23 e do código CRC 802a0047.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0009516-88.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NADIR DIAS DE FREITAS (RÉU)

RECORRIDO: IRLAMARA NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. NADIR DIAS FREITAS interpõe recurso inominado (evento 102) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do
Espírito Santo (evento 75 e 90), que julgou parcialmente procedente pedido feito por
IRLAMARA NASCIMENTO (autora da ação original) para concessão de pensão por morte
instituída pelo falecido Eloi Pereira Martins. Em suas razões, sustenta que já foi reconhecido
no processo nº 0002964-67.2011.4.02.5050, que tramitou perante o 3º Juizado Federal de
Vitória - ES, que a Sra. Nadir (recorrente) mantinha união estável com o de cujus Sr. Eloi,
sendo beneficiária da pensão por morte. Afirma que a r. sentença ignorou o princípio da
segurança jurídica, uma vez que o direito da recorrente não é passível de anulação. Alega que
ocorreu a perda do prazo para o ajuizamento da ação proposta pela autora, tendo em vista que
passaram-se 15 anos do óbito e 6 anos do trânsito em julgado do reconhecimento pela Justiça
Federal da união estável e consequente direito a pensão por morte em favor da recorrente.
Afirma que conforme documentação, restou comprovada a união estável entre a recorrente e
o Sr. Eloi, no período anterior ao seu falecimento. Por fim, sustenta que a autora não possuía
qualquer relação com o instituidor da pensão quando ele faleceu. Nestes termos, pugna pelo
provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar improcedente
o pedido da autora, ante a inexistência de comprovação de união estável entre eles.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 106).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. A sentença proferida nos presentes autos condenou o INSS a conceder à parte
autora (IRLAMARA NASCIMENTO) o benefício pensão por morte em conjunto com a
co-Ré (NADIR DIAS FREITAS), a contar da data da sentença (Evento 75).

6. De início, rejeito o argumento recursal que pretende opor a coisa julgada
havida no feito de n. 0002964-67.2011.4.02.5050 à pretensão autoral. Isso porque, em que
pese tenha sido reconhecido, naquele feito, o direito da ora recorrente NADIR DIAS
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FREITAS, na condição de companheira do de cujus, tal condição se deu à revelia da autora,
que não participou do processo. Portanto a coisa julgada proferida naqueles autos não atinge
o direito da autora da presente ação. 

7. Em tese, a pensão por morte, por sua natureza, permite que, existindo mais de
um dependente, de mesma categoria, proceda-se ao rateio do montante da pensão por morte,
nos termos do artigo 77 da Lei n. 8213/91 - A pensão por morte, havendo mais de um
pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. A questão passível de debate se põe
diante da possibilidade ou não de coexistência de duas uniões estáveis simultâneas. Ocorre
que, no caso concreto, não se está diante de confirmação, pela mesma sentença, da existência
de duas uniões estáveis, considerando que a primeira delas foi reconhecida em feito
anterior, do qual não houve participação da autora, e que já transitou em julgado. Quanto ao
ponto, o magistrado sentenciante expressamente se manifestou por ocasião da decisão de
Embargos de Declaração (evento 90), bem asseverando que: 

Conforme sentença prolatada às fls.317-324, este juízo não reconheceu a existência de duas
uniões estáveis, apenas entre a Embargada, Sra. Irlamara Nascimento e o de cujus, por haver
nos autos provas robustas e inegáveis de que verdadeiramente existiu uma convivência marital
entre ambos desde 1999 até o momento do óbito, caracterizada pela continuidade, publicidade
e estabilidade, com objetivo de constituição de família.

Situação, inclusive, declarada pela Justiça Estadual, mediante Ação Declaratória de União
Estável. 

A corré, também parte embargada, não obstante tenha sido reconhecida a sua união estável
com o extinto até o óbito, mediante sentença judicial transitada em julgado, declarou em
audiência feita na Ação Declaratória de União Estável movida pela Embargada (Sra.
Irlamara Nascimento) que apenas conviveu maritalmente com o ex-segurado até 1992,
quando ele se casou com outra pessoa. 

O falecido era viúvo e a Embargada, solteira, portanto, não havia impedimentos legais para
manterem uma união estável no período de convivência informado, até o momento do óbito. 

É certo que a jurisprudência do STJ é sólida em reconhecer como união estável a relação
concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando estiver provada a separação de
fato ou de direito da pessoa casada; Todavia, a hipótese dos autos se apresenta como
verdadeira união estável, por não haver impedimentos legais, estando a Embargada vista
como ‘membro da família’ do de cujus, não se enquadrando naquela situação de que se
relacionou com ele como concubina, situação em que majoritariamente se nega o benefício
(Decisão pendente de julgamento pelo STF no RE 669.465 e no ARE 656.298). 

Por outro lado, a união estável da Sra. Nadir Dias de Freitas, foi reconhecida em processo
judicial diverso, já transitado em julgado, formando assim, relação jurídica já definida e
inalterada. 

Trata-se, na hipótese, de situação peculiar, onde ambas as companheiras, tanto a Sra.
Irlamara Nascimento, quanto a Sra. Nadir Dias de Freitas, demonstraram em âmbito
judicial a união estável entre o instituidor da pensão por morte, fazendo, pois, jus ao rateio
do pagamento da pensão por morte.

(grifei)
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8. Da mesma forma, não merece acolhida a tese de ocorrência de decadência.
Isso porque consolidou-se, no Direito Previdenciário, que não corre decadência quanto ao
fundo de direito. Nesse sentido: "No presente caso, o benefício previdenciário ainda não foi
concedido. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato
revisional de concessão do benefício. Prescrição do fundo de direito não há, quando se trata
de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. (AgRg
no AREsp 493.997/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014)". Ou seja, muito embora tenha a autora demorado
longo período para formular requerimento administrativo de pensão por morte, seu direito ao
benefício, acaso presentes os requisitos, mantém-se inalterado. Apenas irão prescrever as
parcelas anteriores ao quinquênio que antecede tal requerimento. No caso dos autos,
inclusive, tendo a Sentença dado parcial provimento ao pedido da autora, fixando a data da
decisão como termo inicial de concessão do benefício, sequer haverá valores prescritos.
Ressalto que, uma vez que a autora não interpôs recurso, referido termo a quo já se encontra
estabilizado. 

9. Por fim, quanto ao argumento de que a recorrente foi quem manteve relação
de união estável com o de cujus e não a autora, trago à baila os fundamentos adotados em
Sentença, adotando-os também como razões de decidir. Eis os termos: 

A controvérsia cinge-se na comprovação da união estável entre a autora e o exsegurado, Eloi
Pereira Martins. 

A autora afirma ter vivido em união estável com o extinto no período entre 1999 até o seu
óbito e a corre, durante o lapso entre 1988 e 1992.

O falecido na época do óbito, tinha 35 anos de idade, era viúvo e residia à Rua Vitoria Regia,
Bairro Ibes, Vila Velha/ES. 

Foi casado (casamento celebrado em 1992) com Luciana C. Campos Martins, falecida em
22.1.1999. 

Teve duas filhas com a corre, Sra. Nadir Dias de Freitas, nascidas, respectivamente, em 1990 e
1992. 

Com o seu óbito, o benefício pensão por morte foi concedido a essas filhas, cessado por limite
de idade no ano de 2013. 

Antes de ser cessado o benefício às filhas, a corre ingressou com ação judicial pleiteado o
deferimento da pensão, na qualidade de companheira do falecido. A sentença proferida nos
autos de nº 0002964-67.2011.4.02.5050 (tramitado no 3º Juizado Especial Federal – fls. 57-
61) reconheceu a existência de sua união estável com o instituidor e, por sua vez, a sua
condição de dependente, com trânsito em julgado em 23.5.2012 (consulta processual
eletrônica). 

A partir de então a corre passou a receber a pensão por morte em conjunto com a filha mais
nova. 

Constam nos autos, além dessa sentença reconhecendo a união estável, certidão de nascimento
de filhas em comum; termo de declaração feito em novembro de 2007, no qual a corre
declarou que viveu em união estável com o extinto durante 19 anos e que é a inventariante na
Ação de Inventário; e contrato de locação de imóvel residencial no nome do de cujus. 
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As testemunhas ouvidas na justificação administrativa e em audiência confirmaram a
existência dessa união estável aduzida. Disseram conhecer a corre há muitos anos, que ela
viveu com o extinto até o momento do óbito; teve duas filhas com o mesmo; que o casal nunca
se separou; sempre viam o extinto junto com a corre no seu restaurante e não tinham
conhecimento de outro relacionamento amoroso do falecido com pessoa diversa. 

Por outro lado, depara-se com as afirmações lançadas pela parte autora, no sentido de que
também mantinha um relacionamento matrimonial com o extinto desde 1999 até o seu
falecimento. 

Como meio de prova de suas alegações, juntou cópia de certidão declaratória de união
estável, reconhecida pela Justiça Estadual, com sentença proferida em julho de 2009 e
comprovante de endereço comum (o mesmo do declarado na certidão de óbito) – fls. 64-70. 

As testemunhas, de igual maneira, confirmaram a união estável entre a autora e o falecido até
o momento do óbito. Inclusive, uma das filhas ouvida em audiência, afirmou ter frequentado,
algumas vezes, a casa da parte autora. 

Nos termos do art. 226, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1º da Lei 9.278/96, a
companheira poderá requerer o benefício de pensão por morte relativa a seu companheiro
falecido, desde que comprove com ele ter mantido relação duradoura, pública e contínua, e
com feições de entidade familiar. 

Na hipótese dos autos, vejo que a parte autora comprovou através de prova documental e
testemunhal, a convivência familiar (marital) com o ex-segurado por muitos anos, até o seu
óbito. 

Vê-se que essa união estável foi reconhecida, inclusive, através de ação de reconhecimento de
união estável que tramitou perante a Justiça Estadual. 

O falecido era viúvo e autora divorciada desde 2001 (fl. 102), portanto não havia
impedimentos legais para manterem uma união estável. 

Nota-se, que da leitura à sentença proferida pela 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES, em
Ação Declaratória de União Estável ajuizada pela autora, a corre prestou declaração em
audiência, de que: “foi morar com o Sr. Eloi no ano de 1988, permanecendo a situação até o
ano de 1992, quando o mesmo casouse com outra pessoa, sendo que nessa época já havia
nascido a filha Lorena; que a filha Lorena, assim como a Luana, nunca morou com o genitor e
a Sra. Irlamara..” – fl. 100. 

A partir dessa informação, infere-se que a corre tinha conhecimento do relacionamento
amoroso entre a parte autora e o falecido; inclusive que ambos residiam juntos. 

Assim, pelos elementos de provas carreados aos autos, concluo restar demonstrada a
existência de união estável entre a autora e o instituidor do benefício, Eloi Pereira Mastins,
caracterizada pela publicidade, durabilidade e continuidade, até o seu óbito, denotando o seu
direito ao benefício pensão por morte na qualidade de companheira. 

Todavia, considerando que já existe sentença judicial transitada em julgado (formando coisa
julgada material), reconhecendo também a união estável entre a corre e o extinto, o benefício
pensão por morte deverá ser dividido entre as companheiras concorrentes. 

O termo inicial do benefício deverá ser fixado a partir desta decisão, momento em que restou
comprovada, de forma efetiva, a união estável entre a autora e o instituidor.
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10. Nesses termos deve ser a Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos
termos do artigo 39, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
recorrente vencida no pagamento de custas e honorários que ora fixo em 10% sobre o valor
da condenação, de acordo com o art. 55, da Lei nº 9.099/95. . A execução da referida verba de
sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, nos termos do
artigo 98, §3º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000315880v30 e do código CRC 45fff94f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5001573-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: MARCIA REGINA PEREIRA LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: THIAGO SOARES CALHAU (OAB ES012784)
ADVOGADO: ADRIANO DE QUEIROZ MORAES (OAB ES012578)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo IFES (Evento 23) em face da
sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o direito da parte autora à
promoção para a Classe Titular na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, para todos os efeitos, na data de 01/03/2013. Ainda, para condenar a ré a pagar
as diferenças remuneratórias desde 01/03/2013 até a data do deferimento adminstrativo da
promoção, estabelecendo que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e,
após, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da data em que cada
pagamento era devido. Em suas razões defende que os requisitos previstos na norma de
regência são cumulativos, quais sejam, o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro)
meses de efetivo exercício e a aprovação em avaliação de desempenho, de modo que a
norma  não considerou suficiente, o mero exercício da função pública, por determinado
período de tempo, para fins de progressão funcional. A pretensão, ainda, depende de
escrutínio por comissão especialmente designada para este mister, conforme regulamento
específico de cada instituição de ensino. Cabe a esta comissão certificar o cumprimento do
interstício temporal, bem como avaliar o cumprimento dos requisitos atinentes às atividades
de ensino, pesquisa, extensão e gestão, aferindo, também, a assiduidade, responsabilidade e
qualidade do trabalho do avaliando.  Além disso, a Lei 13.325 previu, expressamente, que os
efeitos financeiros da progressão por interstício não incidem pelo simples decurso do prazo,
mas dependem do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, a exemplo da avaliação
de desempenho. Subsidiariamente pugna seja fixada a citação como termo inicial da
contagem de juros, bem como a aplicação da TR como índice de correção monetária,
reconhecendo-se, a todo tempo, a prescrição quinquenal. 

2. Contrarrazões da parte autora, pela manutenção da sentença (Evento 26).

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. A sentença julgou o feito procedente, com base na fundamentação que
transcrevo abaixo:
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"O ponto controvertido é a data de início da promoção da autora, bem como os respectivos
efeitos financeiros, para a Classe Titular na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico. Isso porque o reconhecimento do direito à promoção em questão já foi
reconhecida administrativamento pela ré.

Pois bem.  A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é
regulada pela Lei 12.772/2012, que assim prevê em artigo 14, in verbis:

Art. 14.  A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, o
desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
mediante progressão funcional e promoção, na forma disposta nesta Lei.

§ 1o  Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de
vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do
servidor de uma classe para outra subsequente, na forma desta Lei.

§ 2o  A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará, cumulativamente:

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada
nível; e

II - aprovação em avaliação de desempenho individual.

§ 3o  A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no
último nível de cada Classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, ainda, as
seguintes condições:

(...)

IV - para a Classe Titular:

a) possuir o título de doutor;

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e

c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa,
extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica
inédita.

§ 4o  As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão
e de promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da Educação e do Ministério da
Defesa, conforme a subordinação ou vinculação das respectivas IFE e deverão contemplar as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, cabendo aos conselhos competentes  no
âmbito de cada Instituição Federal de Ensino regulamentar os procedimentos do referido
processo.

(...)

Art. 15-A.  O efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere o caput do art. 14
ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos
em lei para o desenvolvimento na carreira.   (Incluído pela Lei nº 13.325, de 2016)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 208

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13325.htm#art1


16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 29/395

5001573-95.2018.4.02.5001 500000310905 .V7 JES10576© JES7044

De acordo com referido normativo, são requisitos para obtenção da promoção na aludida
carreira: a) o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses em cada nível; b)
avaliação de desempenho individual; c) o título de doutor, e d) aprovação de memorial.

Ora, não há qualquer exigência de requerimento administrativo do servidor para a concessão
da promoção. Ao se vincular a data de progressão da parte autora à data da regulamentação
das diretrizes gerais do processo de avaliação de desempenho, prevista no parágrafo quarto
do art. 14 das Lei 12.772/2012, estar-se-ia beneficiando a Administração de sua própria
torpeza ao negligenciar a edição da referida regulamentação e a efetivação do procedimento
requerido para a promoção. 

De outra feita, não é cabível penalizar o servidor simplesmente pelo fato de que a
Administração Pública não cumprir com suas obrigação quanto os procedimentos exigidos
para a promoção. 

Ademais, o Poder Regulamentar da Administração Pública deve se restringir a complementar
as leis e garantir sua efetiva aplicação, não podendo extrapolar os limites legais criando
direitos ou obrigações. Ou seja, regulamentos e resoluções não podem estabelecer restrições
que a lei não fez, sob pena de invadir a competência do Poder Legislativo, como se observa ter
ocorrido com o artigos 26 da Resolução nº 40, de 17 de outubro de 2014 do IFES.

Assim sendo, entendo que a Lei nº 12.772/2012 não condicionoua a promoção à
regulamentação ou ao requerimento formal do servidor e reconheço que a data da promoção
da autora deverá corresponder a data do cumprimento do interstício de 24 meses, bem como
os efeitos financeiros decorrentes desse promoção.

Por fim, cabe ressaltar, também, que o próprio legislador ordinário (em momento posterior
aos fatos relativos a este caso concreto) se deu conta do entendimento aqui esposado nestes
autos e promoveu, através da publicação da Lei nº 13.325/2016, a inclusão do artigo 15-A à
referida Lei nº 12.772/2012 (acima transcrito)."

5. Analisando a sentença recorrida, quanto ao mérito, entendo que não merece
ser mantida. Explico. Segundo narrativa da inicial, o processo administrativo de revisão
quanto à  data de retroatividade dos efeitos financeiros da promoção à classe titular para
março de 2013 contou com decisão desfavorável - conforme Parecer AGU/PGF/PF-
IFES/ESPS nº 309/2015 - por entender o IFES que os efeitos da promoção para professor
titular só podem ser concedidos após a avaliação do docente.

6. A Sentença, de outro turno, entendeu que ao se vincular a data de progressão
da parte autora à data da regulamentação das diretrizes gerais do processo de avaliação de
desempenho, prevista no parágrafo quarto do art. 14 das Lei 12.772/2012, estar-se-ia
beneficiando a Administração de sua própria torpeza ao negligenciar a edição da referida
regulamentação e a efetivação do procedimento requerido para a promoção. Quis dizer, em
suma, que não é razoável penalizar o servidor pelo fato de a Administração Pública não
cumprir com sua obrigação de, estabelecer, de plano, os procedimentos exigidos para a
promoção. 

7. Todavia, em que pese o argumento, a TNU, nos autos do PEDILEF n.
0525482-02.2016.4.05.8100/CE, em recente julgado (publicado em 14/09/2018) que tratou
exatamente do termo inicial dos efeitos da progressão ou promoção funcional do professor
nos termos da Lei n. 12.772/2012, assim se posicionou:
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PEDILEF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL
DEPROFESSOR UNIVERSITÁRIO. A LEI Nº12.772/2012 PREVÊ REQUISITOS PARA A
PROGRESSÃO. RECORRENTE PRETENDE QUE UM DOS REQUISITOS - AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO - TENHA CARÁTER MERAMENTE DECLARATÓRIO. RETROAÇÃO
DOS EFEITOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO DE 24 MESES, QUE
OCORREU ANTES DA REFERIDA AVALIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO NO SENTIDO DA NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITO CONSTITUTIVO DA DECISÃO DE AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Extraio do voto o seguinte exerto:

"Três, portanto, são os requisitos que foram exigidos da recorrente para alcançar a progressão
almejada: interstício de 24 meses, aprovação em avaliação de desempenho e possuir o título
de doutora. Ela cumpriu os três, mas o segundo constituiu-se por uma decisão prolatada pela
comissão nomeada para o fim de aferir seu desempenho, o que se deu em 4 de maio de 2015.

Portanto, dar a essa decisão feição meramente declaratória, isto é, que a avaliação acadêmica
é, na verdade, realizada de forma retroativa, vai em sentido contrário à
jurisprudência atual da Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que devem ser
cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei e, enquanto isso não se der, não há que se falar
em efeitos financeiros e funcionais.

Evidente que, a meu sentir, a retroação pretendida teria que estar expressamente prevista na
lei. Veja que está estabelece um comando no §3º do art. 12, do seguinte teor:

§ 3o  A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no
último nível de cada Classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, ainda, as
seguintes condições:

a) possuir o título de doutor;

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e

Estabelecida uma condição para a satisfação do direito pretendido, dar a ela, caso cumprida,
efeitos financeiros retroativos sem que a lei expressamente o determine é negar o efeito
constitutivo inerente ao seu cumprimento.

Não houve ato discricionário do administrador ao fixar a data do início dos efeitos
financeiros e funcionais a partir da data em que a comissão aprovou a progressão após
avaliar a recorrente. Tratou-se de ato vinculado ao que determina a lei, eis que essa
condição tem efeitos constitutivos, não declaratórios, conforme determina a lei. Observou o
administrador, assim, o princípio da legalidade, conforme o caput do art. 37 da Carta
Magna.

Assim, entendo que o incidente não merece provimento.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao incidente de
uniformização." (grifei)

8. Assim, merece acolhida a tese recursal, sendo necessário o preenchimento
cumulativo e concomitante dos requisitos legais, quais sejam, o cumprimento do interstício de
24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício e a aprovação em avaliação de desempenho, o
que na hipótese dos autos somente se deu em Novembro de 2014, após a devida
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regulamentação da norma de regência, com o advento da Resolução do Conselho Superior n.
40, de 17/10/2014 e apreciação positiva pela Comissão Permanente de Pessoal Docente -
CPPD, através do Parecer CPPD/IFES/2014, de 01/12/2014 (Evento 1 - PROCADM8 - FL.
88). Isso porque referido Parecer considerou que o pedido de concessão da promoção
funcional atendia às formalidades previstas tanto na Lei n. 12.772/2012, quanto na Portaria
982/MEC e na Resolução 040/2014/CS. Assim, que somente ultimado tal análise  pela
Comissão competente, cumpriu-se, efetivamente, os requisitos legais exigidos pela norma
matriz e seu regulamento.  

9. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROCIMENTO ao Recurso do IFES para
julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários
advocatícios, nos termos do art. 55 caput da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310905v7 e do código CRC e8917776.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5001479-38.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SAMUEL DIAS ESTEVAM (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)
ADVOGADO: LETICIA BERNABE DE SOUZA (OAB ES029424)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (Evento 16) em face da
sentença (Evento 12) que o condenou a conceder a progressão funcional da parte autora, com
efeitos financeiros, desde o momento em que o servidor completou o interstício de 12 meses
de efetivo exercício do cargo - 15/06/2012, sem desconsiderar qualquer período trabalhado,
até que se edite o regulamento previsto em Lei. Em suas razões recursais alega que a Lei
10.885/04 (c/c 11.501/2007) já estabelece os requisitos para fins de progressão funcional e
promoção, exigindo-se um interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício em cada
padrão. Aduz que acolher o argumento autoral fere o princípio da isonomia. 

2. A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 22).

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. A parte autora objetiva sua progressão na carreira segundo as disposições
trazidas pela Lei nº 11.501/07, ou seja, com interstício de 12 meses, em vez de 18 meses, bem
como o pagamento das parcelas.

5. Outrossim, analisando a sentença recorrida, quanto ao mérito, entendo que a
mesma merece ser mantida por seus fundamentos. Confira-se, por oportuno o teor:

SENTENÇA

(...)

Do Mérito

Informa a parte autora que com a edição da Lei nº 11.501/07, a autarquia ré vem aplicando
ilegalmente ao instituto da progressão funcional o interstício de 18 (dezoito) meses, em
substituição ao anterior interstício de 12 (doze) meses, o que vem retardando a sua progressão
no desenvolvimento da carreira do Seguro Social, causando-lhe prejuízos financeiros.

Verifico que a Lei 10.855/04, ao dispor sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária,
instituindo a Carreira do Seguro Social, estabeleceu os interstícios para progressão funcional
e promoção na carreira previdenciária.
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Quanto a esse ponto, cumpre consignar que, inicialmente, o art. 7°, § 1°, previa um interstício
mínimo de 12 (doze) meses de efetivo exercício. Contudo, essa norma jurídica foi modificada
pela Lei 11.501/07, aumentando o referido interstício para 18 (dezoito) meses, a ser
computado a partir da vigência de regulamento do Poder Executivo, na forma do art. 8°, que
assim dispõe:

 “Art. 8º. Ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º desta Lei.” (NR)

Além disso, o art. 9° da Lei 10.855/04 determina que, até que haja a referida regulamentação,
as progressões e promoções cujas condições tenham sido implantadas, serão concedidas
observando-se, no que couber, as normas de que trata a Lei 5.645/70, regulada pelo Decreto
84.669/80, que dispõe que o interstício mínimo para a progressão é de 12 (doze) meses,
conforme se verifica na transcrição que segue:

Art. 9o  Até que seja editado o regulamento a que se refere o art. 8o desta Lei, as
progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido implementadas serão
concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do Plano
de Classificação de Cargos de que trata a Lei no 5.645, de 10 de dezembro de
1970. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Parágrafo único.  Os efeitos decorrentes do disposto no caput retroagem a 1º de março
de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)

Assim, a eficácia da norma jurídica que prevê o interstício de 18 meses não é plena, estando
condicionada a um ato do Poder Executivo, de forma que ostenta a natureza de norma de
eficácia limitada e aplicabilidade indireta, ou não imediata (não autoaplicável). Do mesmo
modo, o art. 9° impõe a subsunção do referido decreto ao caso, impondo a observação do
interstício de 12 (doze) meses para progressão.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO
SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO DA LEI 10.855/2004. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS
AOS SERVIDORES DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA
A LEI 5.645/1970.  1. Cuida-se de, na origem, de ação proposta por servidor público
federal vinculado ao INSS, na qual pretende ver reconhecido o direito à progressão
funcional de acordo com o interstício de 12 meses. 2. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
3. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que até a edição de regulamento inerente às progressões funcionais, previsto no artigo
9º da Lei 10.855/2004, deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos servidores do
Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
4. A concessão de progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de
Cargos é regida pelo Decreto 84.669, de 29 de abril de 1980, o qual prevê, em seu
artigo 7º, que, para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 meses. 5.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp
1696953/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Frisa-se também que, em 29/07/2016, entrou em vigor a Lei 13.324/16, regularizando a
referida situação em seu art. 39, que assim dispõe:
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 Art. 39. Os servidores da Carreira do Seguro Social com progressões e promoções em
dezoito meses de efetivo exercício, por força da redação dada pela Lei nº 11.501, de 11
de julho de 2007, ao art. 7º da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004 , serão
reposicionados, a partir de 1º de janeiro de 2017, na tabela de Estrutura de Classes e
Padrões dos Cargos da Carreira do Seguro Social.

Parágrafo único. O reposicionamento equivalerá a um padrão para cada interstício de
doze meses, contado da data de entrada em vigor da Lei nº 11.501, de 11 de julho de
2007 , e não gerará efeitos financeiros retroativos.

 Diante de todas essas considerações, entendo que não há como a parte ré adiantar a
aplicação do interstício de 18 meses, violando o art. 9° da referida lei, devendo ser
considerado para a progressão funcional o interregno de 12 meses.

No que tange às diferenças devidas, o INSS, em sua peça contestatória, aduziu que a pretensão
autoral referente ao recebimento de valores atrasados anteriores a 2017 contraria
frontalmente disposição legal, uma vez que o parágrafo único, do art. 39, da Lei 13.324/16,
apregoa que o reposicionamento estipulado naquele dispositivo não gerará efeitos financeiros
retroativos.

Contudo, não concordo com a tese levantada pelo INSS.

A Lei 13.324/16, ao fixar o reposicionamento dos servidores com base na progressão funcional
com interstício de 12 meses, tratou de estipular parâmetros acerca de novo direito ali
estampado, não afetando a controvérsia acerca da irregularidade realizada pela autarquia no
que tange à situação dos servidores de seu quadro.

Sendo assim, conclui-se que, até a vigência da referida Lei, que possui efeitos financeiros a
partir do ano de 2017, os servidores da autarquia possuíam o direito à progressão funcional
conforme os parâmetros da Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/80, diante da inexistência do
ato normativo mencionado no art. 9º da Lei 10.855/04, possuindo também o direito às
diferenças referentes ao equívoco perpetrado pelo INSS, desde o início da irregularidade,
respeitada a prescrição quinquenal.

(...)

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida a considerar,
inclusive com efeitos financeiros, o ato de progressão da parte autora, desde o momento em
que completou o interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício do cargo, em 15/06/2012
(evento 1 – FICHIND4) sem desconsiderar qualquer período trabalhado, até que se edite o
regulamento previsto em Lei.

Condeno, ainda, a parte requerida a pagar à parte autora 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.

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).

6. Os Tribunais vêm decidindo da mesma forma. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA
ULTRA PETITA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. PRAZO. ART. 7º DA
LEI Nº 10 .822 /2004 . NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO. 1. A sentença é nula na parte que determinou que
a progressão ou promoção seja concedida ao autor "sem desconsideração de qualquer
período trabalhado", por afastar o início da contagem dos prazos e do início dos
efeitos financeiros conforme previsto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 84.669/80, sem
que o autor tenha deduzido tal pedido na petição inicial, violando, assim, os artigos
128 e 460, ambos do CPC de 1973. 2. Afastada a alegação de impossibilidade jurídica
do pedido, "eis que não se trata de pedido de reajustamento de remuneração a ser
concedida pelo Poder Judiciário, mas de interpretar e aplicar corretamente a lei
existente, pretensão essa possível, em tese, no nosso ordenamento jurídico". 3. O réu,
que goza de autonomia administrativa e financeira, está legitimado para figurar no
polo passivo da presente demanda, pois haverá de responder pelo cumprimento do
julgado acaso, ao final, se reconheça o direito vindicado pelo autor. 4. Em face do
ajuizamento da ação em 12/08/2014, estão prescritas eventuais parcelas devidas
anteriormente a 12/08/2009, diante da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do
Decreto nº 20.910/32, o que foi observado pela sentença recorrida. 5. Não há que se
falar, no caso, de prescrição do fundo do direito, eis que em se tratando de prestações
de trato sucessivo, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ. 6. Descabe, outrossim,
a aplicação do prazo prescricional bienal e trienal previstos no artigo 206, §§ 2º e 3º,
do Novo Código Civil, norma de caráter geral, tendo em vista que incide, no caso, a
prescrição quinquenal imposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 7. Restou
expressamente consignada no artigo 9º da Lei nº 11.501/2007, com a redação dada
pela Lei nº 12.269/2010, a necessidade de edição de regulamento para a aplicação do
prazo de 18 meses como requisito para a concessão da progressão funcional e da
promoção, o que denota a natureza de norma de eficácia limitada do artigo 7º da Lei
nº 11.501/2007. 8. As progressões funcionais e as promoções devem ser concedidas ao
autor considerando-se o prazo de 12 meses, até o advento do referido ato
regulamentar. Precedentes: TRF-2, APELREEX 201351540010915, Rel.
Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Sétima Turma
Especializada, E-DJF2R 25/07/2016; TRF-2, APELREEX 201551040444340, Rel.
Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma
Especializada, E-DJF2R 25/01/2016; TRF4, AC 50402316020144047108, Rel. 1
Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, julg. 29/09/2015; TRF5,
APELREEX 08034882620134058300, Rel. Desembargador Federal Marcelo Navarro,
Terceira Turma, PJe 03/07/2014. 9. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1343128, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC/73), analisou demanda análoga à presente, em que decidiu que o dispositivo
legal que determinou a majoração do prazo para a progressão
funcional de servidor da Carreira do Magistério de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, por ser norma de eficácia limitada, somente passou a vigorar após a
edição do regulamento, aplicando-se, até então, o prazo menor previsto em lei
anterior. 10. Descabe falar em afronta ao artigo 61, § 1º, da Constituição Federal de
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1988, visto que o Judiciário, ao reconhecer o direito do autor à progressão funcional e
à promoção no interstício de 12 meses, até a edição do regulamento de que trata o
artigo 8º da Lei nº 10.855/2004, não está implantando aumento nos seus vencimentos,
mas apenas reparando uma interpretação errônea dada pelo INSS à legislação de
regência da matéria. Pela mesma razão o entendimento adotado não contraria a
Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, assim como inexiste desrespeito aos
princípios da legalidade e da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da
CRBF/88), à Separação dos Poderes (art. 2º da CRFB/88) e ao princípio da isonomia.
11. Inexiste, também, violação ao artigo 169, § 1º, da CRFB/88, pois a inexistência de
prévia dotação orçamentária não pode dar azo à autenticação de ofensas ao texto
constitucional, além do fato de que os valores atrasados serão pagos via precatório,
nos termos do art. 100 da Carta Magna. 12. Os valores pagos administrativamente
deverão ser compensados, para se evitar bis in idem. 13. A correção monetária das
parcelas atrasadas deve ser realizada de acordo com o índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 14. Mantida a condenação do réu em
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), eis que, além de não ser
excessivo, está condizente com o entendimento firmado pelo STJ no REsp
1.562.435/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
02/12/2015. 15. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo
conhecido e desprovido. TRF2 - APELREEX 00020659620144025104 – Relator: JOSE
ANTONIO NEIVA – 7ª TURMA ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEI
Nº 11.501/07. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - A questão posta nos autos atine ao
interstício que deve ser considerado para o fim de promoção e progressão funcionais
servidor público federal do quadro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). II -
Em se tratando de prestação de trato sucessivo, a cada período aquisitivo de
avaliação funcional renova-se o direito. Prescrição do fundo de direito afastada. III -
A majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela Lei n°
11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
determinação de que a matéria seja regulamentada. IV - Enquanto tal regulamentação
não vem à luz, há se ser observado o Decreto nº 84.669/80, que regula a Lei nº
5.645/70, atendendo, assim, ao artigo 9º, da Lei nº 10.855/2004 em suas diversas
redações sucessivas. V - O autor é servidor público federal da carreira do Seguro
Social desde 03.01.2006, e como tal faz jus às progressões e promoções funcionais e
aos efeitos patrimoniais decorrentes, desde 09.06.2010 (observada a prescrição do
período anterior 5 anos do ajuizamento) até a edição de regulamento a que se refere o
art. 8º da Lei nº 10.855/2004, conforme os critérios e prazos estabelecidos no Decreto
nº 84.669/80. VI - A correção monetária se dará pelo IPCA-E e incidência de juros
moratórios, desde a citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, no que
merece parcial reforma a sentença proferida. VII - Remessa oficial e apelação
do INSS parcialmente providas. TRF3 - APELREEX 00110631120154036100
APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – 2189471 – RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY – PRIMEIRA TURMA

7. Também o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.855/2004. 
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APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AOS SERVIDORES DO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI Nº 5.645/1970. 1. Ação
proposta por servidores públicos do INSS pela qual pretendem ver  reconhecido  os 
seus direitos à progressão funcional de acordo com   o   interstício  de  12  meses, 
enquanto  não  expedido  pela Administração Pública regulamento de que trata o
artigo 8º da Lei nº 10.855/2004.2.  Dispõe  o artigo 9º da Lei nº 10.855/2004, com
redação dada pela lei nº 11.501/2007, que, até que seja editado o regulamento sobre as
progressões  funcionais, deverão ser obedecidas as regras aplicáveis aos  servidores 
do  Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970.3.  A 
concessão  de progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de
Cargos é regida pelo Decreto nº 84.669/1980, o qual prevê,  em seu artigo 7º, que,
para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 meses.4.  Recurso especial
não provido. (REsp 1595675/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)

8. Assim, deve ser mantido o pleito autoral para se estabelecer que o interstício
a ser observado pela ré para progressão na carreira deve ser o período de 12 (doze) meses, a
ser observado sucessivamente, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/07. 

9. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Isento de custas. Condeno-o no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 55 caput da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311240v2 e do código CRC 1b8f46df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 0023117-96.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ILZA VON RONDOW DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, sob o argumento de ilegitimidade ativa da parte para requerer a revisão do
benefício de aposentadoria do de cujus.  A recorrente alega, em síntese, que, em verdade, está
pleiteando a revisão de seu próprio benefício de pensão por morte,  embora a aferição do
cálculo da aposentadoria que lhe antecedeu se faça necessário. 

02. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

03. O recurso interposto contra a sentença terminativa, a princípio, não deve ser
conhecido, porque, ressalvada a hipótese do art. 4º, da Lei nº 10.259/01, a sua admissibilidade
é restrita às sentenças que resolverem o mérito da causa, de acordo com o art. 5º, do mesmo
diploma legal. O artigo 19, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região, dispõe
que “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial
Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”. De igual
modo, o enunciado nº 18, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
preconiza que: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado
Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento
acarretar negativa de jurisdição”.

04. No caso em comento, entendo existir negativa de jurisdição. Explico.
Trata-se de demanda proposta por Ilza Von Rondow da Silva, beneficiária de pensão por
morte (NB 165.042.002-9) desde 03/06/2013 em função do falecimento de Daniel Rosa da
Silva. Argumenta que quando da concessão de aposentadoria ao de cujus houve período
trabalhado não considerado, bem como período trabalhado em condições especiais que não
contaram com a majoração prevista em lei, o que, segundo argumenta, elevaria o valor da
RMI tanto da aposentadoria quanto, por conseguinte, da pensão por morte. 

05. Seu pedido inicial (item "d") está assim posto: "A condenação da parte ré
em REVISAR o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição NB 157.644.334-2, bem como do benefício de pensão por morte NB
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116.952.684-2 e, consequentemente, REVISAR o salário de benefício dessa aposentadoria e
pensão, computando os períodos mencionados nos pedidos das alíneas "a", "b" e "c", e
pagando as diferenças incidentes sobre as prestações vencidas dos benefícios". 

06. Nos termos da Sentença, a parte não tem legitimidade para pleitear
diferenças oriundas da revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do
instituidor da pensão. Todavia, é parte legítima para requerer a revisão do seu próprio
benefício, mesmo que, para tanto, seja necessária análise da composição da RMI do benefício
que originou o seu.

07. Na hipótese sequer há que se falar em decadência do direito de revisão, uma
vez que a aposentadoria por tempo de contribuição tem como DIB 01/09/2011 e a pensão por
morte 29/05/2013. 

08. Assim, faz-se necessário promover limitação ao pedido autoral, uma vez que
somente há ilegitimidade ativa para parte dele. 

09. Por outro lado, a causa não está devidamente madura, de modo a permitir
que esta Turma conheça do mérito. Não é possível, pena de se suprimir instância, a
apreciação por essa Turma Recursal do mérito do pedido, sem que seja perquirido em
instância de origem os períodos trabalhados pelo de cujus, de natureza  urbana e
especial, questionados pela parte autora.

10. Sendo assim, VOTO POR ANULAR a Sentença, devendo o feito retornar
ao juízo de origem para retomada do processamento do feito, com a devida limitação do
pedido autoral, considerando a legitimidade ativa somente quanto ao pedido de revisão e
pagamento de valores vencidos afetos ao próprio benefício da autora - pensão por morte NB
n.  165.042.002-9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em observância ao
artigo 55 da Lei n. 9099/90. Com o trânsito em julgado baixe o feito ao juízo de origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000297830v8 e do código CRC f3f49f31.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5000231-49.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLY RIBEIRO PEDROSA (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR MARTINS NUNES (OAB ES015750)

RELATÓRIO

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpõe recurso
inominado, contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de
Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos da parte autora, ao condenar o INSS a revisar
o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 164.301.779-9), convertendo-o
em aposentadoria especial a partir da DIB (30.04.2013) – por meio da consideração, como
especial, do labor prestado de 06.03.1997 a 20.03.2013 (“Prefeitura Municipal de Serra”) –,
e pagando à parte autora as diferenças não adimplidas desde então, devidamente acrescidas
dos consectários de mora.

2. O recorrente INSS, em suas razões, alega: i) que não ficou comprovado que o
trabalho da autora no período em questão foi desenvolvido em setores de isolamento de
doenças infecto-contagiosas dos hospitais ou ambulatórios, conforme estabelecem os
Decretos 53.831/64, 2.121/97 e 3.048/99, não bastando a mera CTPS; ii) da descrição dos
PPPs, as atividades da autora NÃO implicam contato permanente com os agentes nocivos
(doentes ou materiais infecto-contagiantes). Requer a reforma da Sentença, decretando a
IMPROCEDÊNCIA “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial, com a restituição
de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada,
consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

3. MARLY RIBEIRO não apresentou contrarrazões (Ev.65).

4. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso e
passo à análise do seu mérito.

VOTO

5. O INSS já reconheceu como especiais os trabalhos realizados pela autora
de 01.05.1983 a 30.03.1992, 04.07.1990 a 28.04.1994, 09.08.1994 a 06.11.1994 e de
10.02.1995 a 05.03.1997 (Evento 42).

6. O PPP (Evento 15, PROCADM1, páginas 15/17), registra que a autora
entre “10/02/1995 aos dias atuais” (20/03/2013- emissão PPP), exerceu o cargo de auxiliar
de enfermagem, na “Maternidade de Carapina” (“Prefeitura Municipal de Serra”), ficava
exposta a Microorganismos patogênicos, vírus, bacterias, EPI NA, em razão de suas
atribuições: “Preparar pacientes para exames e tratamentos, observar, reconhecer e
descrever sinais e sintomas e sintomas do nível de sua qualificação, executar
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tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de
enfermagem tais como ministrar medicamentos por via oral, fazer curativos, aplicar
oxigenoterapia e nebulização, colher material para exames laboratoriais, executar
atividades de desinfecção e esterilização, prestar cuidados de higiene e conforto ao
paciente e zelar para sua segurança, alimenta-lo, zelar pela limpeza e ordem do material de
equipamentos e dependências da Unidade de Saúde, aplicar vacinas.”

7. O Código 1.3.2, do Decreto nº 53.831/64 e, os Códigos 1.3.4 e 2.1.3 do
Decreto nº 83.080/79, tratam das atividades ou serviços de assistência médica, odontológica,
hospitalar, e outras atividades afins, enfermeiros, técnicos de laboratório, em que haja
contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes. Veja-se:

8. Ainda, os Códigos 3.0.0 e 3.0.1, do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99
classificam como agentes nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”,
presentes em determinados trabalhos:

3.0.0
 
 

BIOLÓGICOS
 
Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas.

 

3.0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS
 
 MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS
TOXINAS  (Redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003)
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.

 

 

9. O contexto probatório permite reconhecer a especialidade do labor prestado
pela autora no período de “06.03.1997 a 20.03.2013” com fulcro nos códigos 3.0.0 e 3.0.1, do
Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, letra “a”: “trabalhos em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados;”. A autora exerceu atividades em ambiente hospitalar, e em contato
habitual com pacientes ou matérias contaminados, o que leva a graves riscos de
contaminação por risco biológico.

10. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso do INSS. Mantida
a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96).
Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das
diferenças na RMI eventualmente devidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n.
9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, retornem os autos para o juízo de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000291826v2 e do código CRC 0638b57e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5016775-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE CARLOS NOGUEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

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

RELATÓRIO

1. JOSE CARLOS NOGUEIRA interpõe recurso inominado contra sentença
proferida pelo MM. Juiz Do 1º Juizado Especial de Vitoria/ES, que pronunciou a decadência
da pretensão deduzida pela parte autora de revisão da RMI pelo IRSM de fevereiro de 1994,
e, improcedente a revisão pelos novos tetos previstos na EC’s 20/98 e 41/2003. Em suas
razões recursais, sustenta que não houve a decadência, nos termos as Súmula 81, que reza que
“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.” Sustenta também que o benefício deve ser
recalculado, com a limitação ao “teto” vigente à época da concessão/revisão e do primeiro
reajustamento somente para fins de pagamento (salário de benefício limitado), mantendo-se o
valor histórico para fins de incidência dos reajustes desde a data da concessão do benefício,
ajustados aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003
(em dezembro de 1998 e janeiro de 2004, com imperativa adição de correção monetária,
respeitada a prescrição quinquenal. Postula a reforma da sentença para que sejam julgados
procedentes seus pedidos.

2. O INSS ofereceu contrarrazões, pela manutenção da sentença de
improcedência.

3. É o relatório. Passo à análise do mérito recursal.

VOTO

4. Em análise do recurso, observo que a parte autora recebe aposentadoria por
tempo de contribuição desde 24.11.1995/DIB - NB 42/100.288.893-7 (Ev. 23-Anexo2-fl.13).

5. Dentre os pedidos, postula o autor a revisão do cálculo da renda mensal
inicial de sua aposentadoria, ao argumento de que o índice IRSM de fevereiro de 1994 não foi
corretamente aplicado quando da atualização dos salários-de-contribuição considerados no
cálculo da RMI.

6. Porém, como já assentado na sentença, “é forçoso reconhecer que já houve a
decadência de parte do direito revisional defendido na peça de ingresso, especificamente no
que se refere à revisão do IRSM de fevereiro/1994, porquanto o benefício autoral foi
deferido em dezembro de 1995 (Evento 1, CCON10) e esta ação só foi ajuizada em novembro
de 2018 (Evento 1), fora, portanto, do prazo decenal contido no art. 103, caput, da Lei
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8.213/91”. Além disso, em out/2004, já houve a revisão administrativa do benefício autoral,
com base na MP 201/04, que autorizou o recálculo do salário-de-benefício original, mediante
a aplicação, sobre os salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de
39,67%, referente ao Índice de Reajuste do Salário-Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de
1994 (Evento 27- EXTR2 – fl. 1 e fl.4).

7. E, em que pese afirme o autor que tal revisão “não foi corretamente aplicada
ao seu benefício”, a alteração promovida pela MP 201/2004 não afasta o reconhecimento da
decadência no caso concreto, porquanto entre a revisão entabulada administrativamente
(out/2004) e o ajuizamento da presente ação em nov/2018, foi ultrapassado prazo de dez anos
previstos no art. 103, caput, da Lei n 8.213/91. O STJ adotou entendimento segundo o qual
“o termo inicial do prazo decadencial para a revisão da renda mensal inicial do benefício
previdenciário, com a aplicação integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994, é a data da
edição da MP n. 201/2004, convertida na Lei n. 10.999/2004. Precedentes” (REsp
1445016/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 28/09/2017). O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Recurso
Extraordinário 626.489/SE (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013), na sistemática da
repercussão geral, julgou que é legítima a “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”; bem como “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”. 

8. Assim, o alegado Enunciado nº 81 da TNU, só tem aplicação no tocante à
obtenção de benefício previdenciário como direito fundamental não exercido pela inércia do
segurado (imprescritibilidade do fundo de direito de benefício não requerido), mas não se
aplica à pretensão de rever benefício previdenciário já deferido, ou seja a decadência atinge a
graduação econômica do benefício concedido. Portanto, mantenho a sentença quanto à
pronúncia de decadência do direito à revisão pretendida do IRSM de 39,67%.

9. Quanto à revisão benefício pelos novos tetos instituídos pelas Emendas
20/98 e 41/2003, a questão encontra-se pacificada pelo Pleno do STF, no julgamento do RE
nº 564.354/SE. Na data de 03/05/2008, o STF reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional relativa à possibilidade de se aplicar imediatamente o novo limite
máximo para o valor de benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98
e sucessivamente pela Emenda Constitucional nº 41/2003, inclusive, aos benefícios
previdenciários concedidos antes de sua vigência/publicação, os quais tiveram sua renda
mensal inicial limitada pelo teto antigo inferior. A decisão beneficia a todos os segurados que
tiveram seus benefícios previdenciários concedidos com base em teto limitador anterior.

10. No caso concreto, o benefício de aposentadoria do recorrente foi concedido
em nov/1995 – Ev. 19-PROCADM1- fls.18/19 (fora do buraco negro -05/10/88 a 05/04/91).
Esse fato não impede a aplicação do novo teto previsto pela EC nº 20/98 ou pela EC nº
41/2003 (AP. 594.032, Segunda Turma, DJ 18/11/2013, Rel. Des. Messod Azulay Neto),
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desde que comprovado matematicamente que na época de concessão do benefício, o valor do
salário de benefício tenha superado o teto e por esse motivo tenha sofrido redução para sua
adequação ao referido patamar.

11. Somados os salários-de-contribuição do autor, considerados para o cálculo
do salário-de- benefício (PBC), segundo a Carta de Concessão (Ev. 19-PROCADM1-
fls.18/19 v), o montante alcançava a importância de R$ 15.273,19, que dividido por 36,
resultou num SB de R$ 347,88 (82%), o qual, após corrigido administrativamente (IRSM
fev/1994) passou a ser de R$ 496,41 – 82% (Evento 27, EXTR2, página 5). Em nov/1995, o
teto da época era de R$ 832,66, segundo MPAS nº 2.005/1995. Então, ainda que o salário-de-
benefício do autor fosse concedido no percentual de 100% (equivalente a R$ 605,40), não
teria superado o teto máximo da época, muito menos os novos tetos das EC’s 20/98 e
41/2003.

12. A título de exemplo, para visualizar se houve perda no valor da RMI do
benefício ao ser limitada ao teto vigente da época, utilizo a tabela de Cálculos do Conselho da
Justiça Federal (correção monetária), para benefícios previdenciários, e evoluo a RMI
informada nos autos (100%), inicialmente para a data de dez/1998, e, posteriormente, para a
data de dez/2003. Veja-se:

Valor a atualizar (RMI ou SB): R$ 605,40 (100% da RMI corrigida)
Data do valor: 11/1995 (DIB)
Coeficiente de atualização em 31/12/1998 (EC 20/98), segundo
manual de Cálculos previdenciários do CJF:

1,2203904920

Valor atualizado para 31/12/1998 TETO R$ 1.200,00): R$ 738,82 (NÃO Supera R$ 1.081,50. NÃO
supera R$ 1.200,00)

Valor atualizado para 12/2003 (EC 41/2003): R$ 1.468,10 (NÃO Supera R$1.869,34. NÃO
supera R$ 2.400,00)

Coeficiente de atualização em dez/2003, segundo manual de
Cálculos previdenciários do CJF:

2,4250025069

 

13. Mesmo com a projeção, na data da EC 20/98, o valor do salário-de-
beneficio não supera sequer o valor teto anterior de R$ 1.081,50 (Portaria MPAS nº
4.478/1998) à EC 20/98, nem supera o teto anterior à EC 41/03. Logo, não há diferencial a
ser pago.

14. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso
inominado do autor. Sentença mantida. Condeno o autor em custas e sem honorários
advocatícios, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000325864v4 e do código CRC 5d694f1e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5004876-83.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: DEUSLY RODRIGUES BOONE KOFFLER (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

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

RELATÓRIO

01.       A parte autora interpôs recurso inominado (Evento 26), em face da
sentença (Evento 19) proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial de Colatina/ES, que
pronunciou a decadência da pretensão autoral em ver seu benefício previdenciário concedido
em 26/06/2003 (DIB), revisado, para incluir no PBC os salários de contribuição anteriores a
jul/1994, nos termos do art. 29, I, da Lei nº 8.213/91,e afastando-se o art. 3º da Lei nº
9.876/99. 

02.      O INSS apresentou contrarrazões no Evento 29.

VOTO

03.       O art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, em sua redação original, fixava o
prazo prescricional de cinco anos para que fossem pleiteadas as prestações não pagas nem
reclamadas à época própria. Posteriormente, a Medida Provisória nº 1.5239, de 27 de junho
de 1997, convertida na Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, modificou sua redação,
passando o art. 103, caput, a dispor que: “É de 10 anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de
benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação
ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva
no âmbito administrativo”. Com a publicação da Medida Provisória nº 1.663-15, de 22 de
outubro de 1998, convertida na Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998, o prazo decadencial
foi reduzido para cinco anos. Em seguida, com a edição da Medida Provisória nº 138, de 19
de novembro de 2003, convertida na Lei nº 10.839, de 05 de fevereiro de 2004, tal lapso
temporal foi novamente alterado para dez anos.

04.       O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
1.309.529/PR e 1.326.114/SC (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE
04.06.2013, DJE 13.05.2013), decidiu, no regime previsto pelo art. 543-C, do Código de
Processo Civil, que “incide o prazo de decadência do art. 103, da Lei 8.213/91, 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)”. A Corte também fixou que, tendo sido o
benefício concedido após a aplicação da nova redação do art. 103, da Lei nº 8.213/91, o
referido prazo decadencial poderá ter dois marcos iniciais: “o primeiro a contar do dia
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, o segundo, quando for o
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caso de requerimento administrativo, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no âmbito administrativo” (RESP 144.0868/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02.05.2014).

05.       O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Recurso Extraordinário
626.489/SE (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013), na sistemática da repercussão
geral, julgou que: “inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício
previdenciário”; é legítima “a instituição de prazo decadencial de dez anos apara 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”; bem como “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”.

06.       No presente recurso, a parte autora pede a revisão da RMI de seu
benefício previdenciário com DIB em 26/06/2003, nos termos do art. 29, da Lei nº
8.213/1991, afastando-se do cálculo a regra de transição do art. 3º, caput e § 2º da Lei nº
9.876/99, ou seja, busca a inclusão, no período básico de cálculo, dos salários-de-contribuição
anteriores a 07/1994.

07.       A regra de transição já estava em vigor quando da concessão de seu
benefício. Concedido o benefício previdenciário, seja a partir do dia primeiro do mês seguinte
ao do recebimento da primeira prestação, ou, a partir da data de vigência da norma - Medida
Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem-se início o prazo decadencial de dez anos. Conforme
mencionado na Sentença ora recorrida, a TNU abrandou  A TNU, quando da edição da
Súmula n. 81 apresentou exceções pontuais à não incidência do prazo decadencial, dentre elas
"questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão". Todavia, tratam-se de
questões fáticas e não da aplicação ou não de determinada regra de direito. Ora, considerando
que a legislação que ora se impugna já estava vigente ao tempo da concessão do benefício, e
já regulava tal concessão, não há que se dizer que não foi considerada apenas por não ter sido
objeto de discussão no processo administrativo. 

08.       Assim, ajuizada a ação em 14 de março de 2019, há que ser declarada a
decadência ao direito de revisão da renda mensal inicial do benefício, nos termos do art. 103,
da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.523-9/1997, convertida
na Lei nº 9.528/1997.

09.   Isso posto VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno a
parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
da causa, o qual fica suspenso, nos termos do art. 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil,
em razão da gratuidade de justiça deferida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
à origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321574v2 e do código CRC ed610478.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5000030-57.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIS COELHO DE SOUSA RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)
ADVOGADO: MARCELO MATEDI ALVES (OAB ES010751)

RELATÓRIO

1. UNIÃO interpõe recurso inominado (Evento 19) contra sentença  (Evento 15)
proferida pelo MM. Juiz do 2º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito
Santo, que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a irrepetibilidade e
inexigibilidade das verbas questionadas pela ré, bem como determinar que a ré se abstenha de
efetuar quaisquer descontos a este título nos proventos da parte autora. Por fim, condenou a ré
a restituir a parte autora de todos os valores por ventura descontados até o presente momento,
corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, desde o ato ilícito (artigo
398 do CC). Em suas alegações, a recorrente defende a necessidade de reposição ao erário.
Afirma que a boa fé é somente um dos 4 requisitos necessários à não devolução e que no caso
concreto, não haveria dúvida plausível sobre a interpretação nem tampouco interpretação
razoável, como demonstrado acima, tratando-se deerro material puro e simples. Assevera que
agiu, portanto, em obediência ao princípio da legalidade. Argumenta que o enunciado n. 235
do Tribunal de Contas da União prevê a restituição das importâncias pagas indevidamente,
mesmo que reconhecida a boa-fé e que o parecer GQ n. 161, da AGU, especificou alguns
requisitos essenciais para que não seja efetuado o ressarcimento a erário. Ainda, que a
Administração Pública está cumprindo o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e
que ela tem o poder-dever de revisar e anular seus atos eivados de nulidades (enunciado n.
473 da súmula do STF e art. 53, da Lei 9.784/99). Pede, no caso de manutenção da sentença,
a não devolução de valores já eventualmente descontados.

2. A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 23).

3. É o relatório.Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os
recursos e passo à análise do mérito.

VOTO

4. Segundo documento contido no Evento 9 - OFIC7 - o autor requereu o
adicional de insalubridade em Setembro de 1993, anexando, na oportunidade, cópia de laudo
pericial competente. A míngua de documento específico é de presumir o deferimento do
adicional até a data de expedição da Portaria n. 101/SEGAD/NEMS/ES, de 23/05/2017, que
conta com o seguinte teor: "RESOLVE: Interromper a Gratificação de Adicional de
Insalubridade do servidor LUIZ COELHO DE SOUZA RIBEIRO, matrícula SIAPE 0622499,
Agente Administrativo, NI, classe S, padrão III, pertencente ao Quadro de Pessoal do
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Ministério da Saúde - ES, lotado no Hospital São Lucas, em virtude de exercer suas
atividades em área salubre, conforme Laudos Ambientais e parecer do Núcleo Médico de
Pessoal, a partir de 28 de Junho de 2016". 

5. Vê-se que, na hipótese, não houve correção por parte da Administração de
erro perpetrado no momento da concessão, mas sim mera revogação da concessão do
adicional de insalubridade em razão de laudo ambiental posterior, que, por seu turno, concluiu
pela salubridade do local de trabalho do servidor. 

6.  O que se conclui é que, diferente do afirmado em Sentença não se está
tratando de pagamentos indevidos, decorrentes de equivocada interpretação legal pela
Administração, mas sim de mudança do paradigma fático (laudo pericial) que legitimava a
manutenção do adicional de insalubridade anteriormente concedido.

7. Ora, uma vez estabelecida, através de competente processo administrativo, a
cessação do adicional de insalubridade, o servidor não tem o direito de permanecer recebendo
os respectivos valores. Ao contrário, a partir do momento em que notificado da supressão do
adicional, em razão da nova situação fática aferida, já não mais conta, em seu favor, com a
presunção de boa-fé quanto à percepção dos valores advindos de tal rubrica. 

8. Quadra salientar, todavia, que, na hipótese, a presunção de boa-fé findou-se a
partir de Julho de 2017, quando o autor foi devidamente notificado da cessação do
adicional, conforme se vê do Evento 9 - OFIC7 (fl. 12). Isso porque somente com esse ato
foi-lhe dado conhecimento da nova situação fático-jurídica, tendo sido, inclusive, somente na
ocasião, oportunizado a ele o direito de defesa. Não é possível considerar como data inicial
para fins de reposição ao erário o momento em que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde
no Espírito Santo tomou conhecimento do pagamento irregular do adicional, em razão do
novo laudo elaborado pelo órgão cessionário (SESA/ES). O evento que rompe a presunção de
boa-fé na percepção dos valores pelo servidor é aquele que lhe dá conhecimento do estado de
irregularidade, qual seja a notificação. Pouco importa o momento em que a própria
Administração Pública toma conhecimento. 

9. Portanto, é ilegal o ato administrativo de descontar os valores indevidos,
recebidos entre de Junho de 2016 e junho/2017, como pretende a Administração (vide Evento
1 - inici 1 - fl.8), haja vista que, nessa oportunidade, o servidor não estava devidamente ciente
da supressão do adicional e de suas razões. 

10. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União.
Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas (isento em razão do artigo 4º, I da Lei
n. 9289/96) e de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. Com o trânsito em julgado baixem os
autos ao juízo de origem. 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321112v11 e do código CRC c51e3d54.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0005145-79.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDSON DIAS DA CUNHA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

RELATÓRIO

1. EDSON DIAS DA CUNHA interpôs recurso inominado em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou improcedente o seu
pedido inicial de repetição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária
recolhidos após o termo inicial de sua aposentadoria, a despeito da falta de retribuição ou
compensação de benefícios previdenciários para os segurados que voltam ao mercado de
trabalho, após se aposentarem, em desrespeito ao princípio do caráter contributivo-
retributivo. Requer o recorrente seja reconhecido seu direito à devolução dos valores pagos à
previdência após a aposentadoria.

2. Contrarrazões do INSS (Evento 31) e da União (Evento 37), ambos pela
manutenção da sentença.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

3. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS por versar a presente
ação sobre matéria tributária, nos termos preconizados pela Lei nº 11.457/07, bem como pelos
princípios que norteiam o funcionamento dos Juizados Especiais, determinando de ofício sua
exclusão do polo passivo da demanda. Reconheceu ainda a prescrição, de todos os
recolhimentos efetuados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Em relação à União
Federal, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do artigo 487,
I, do CPC.

4. Pois bem. As contribuições previdenciárias somente podem ser restituídas
quando restar comprovado que o pagamento ou recolhimento foi indevido, conforme
preceitua o artigo 89 da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.129/1995, in verbis:
“Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de pagamento
ou recolhimento indevido”. O autor teve sua DIB fixada em jul/2014 (Evento 1-OUT7).
Continuou a trabalhar e a recolher contribuições, na qualidade de segurado obrigatório –
empregado (Ev1- OUT7- fl.9). Nos termos do artigo 11, inciso I da Lei 8.213/1991:“Art. 11.
São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como
empregado:”. Mais; reza o art. 12 da referida Lei: “São segurados obrigatórios da
Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) §4º. O aposentado pelo Regime Geral

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 215



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 54/395

0005145-79.2018.4.02.5055 500000300393 .V3 JES10344© JES10344

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 Lei, para fins de custeio da Seguridade Social.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95).”

5. A exigibilidade da contribuição previdenciária do aposentado que continua ou
regressa à atividade está amparada pela Lei n. 9.032/95, que introduziu o § 4º ao art. 12 da
Lei nº 8.212/91. Os arts. 18, §2º; 81, II; e 82, da Lei nº 8.213/91, dispunham originalmente
que o aposentado, que continuasse a trabalhar e a contribuir para o Regime da Previdência
Social, teria direito à reabilitação profissional, auxílio-acidente e ao pecúlio, o qual
corresponderia ao total das contribuições pagas após sua aposentadoria a serem pagas em
parcela única. As Leis nºs 9.032/95 e 9.527/97 suprimiram o pecúlio e deixaram expresso que
as contribuições vertidas pelo segurado, já aposentado, seriam destinadas ao custeio da
Seguridade Social (art. 11, §3º, da Lei nº 8.213/91), não fazendo ele jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade posterior, ressalvados o
salário-família e a reabilitação profissional enquanto estivesse empregado (art. 18, §2º, da Lei
nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97).

6. A impossibilidade legal de as contribuições vertidas após a aposentadoria
serem computadas para a obtenção de novo benefício não confere ao aposentado, que
continua a trabalhar, segurado obrigatório, direito à restituição de tais valores, pois o Regime
Geral da Previdência Social não é um regime de capitalização simples. A Seguridade Social é
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta (art. 195, caput, da Constituição da
República de 1988), o que infirma a existência de um sistema contributivo rígido, ante a
ausência de uma correspondência imediata entre as contribuições vertidas e os benefícios a
que os segurados façam jus. A receita destinada ao sistema pretende contemplar os gastos
incorridos com o propósito de assegurar a sua “universalidade de cobertura e atendimento” e
a “seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços” (art. 194, I e III, da
Constituição da República de 1988). Esses traços compõem o conteúdo jurídico do princípio
da solidariedade (art. 3º, III, da Constituição da República de 1988), cujo objetivo supõe que
as prestações estatais devem “chegar àquelas pessoas que se encontram numa situação mais
débil, mais desfavorecida e mais desvantajosa” (Gregorio Peces-Barba Martinez. Lecciones
de derechos fundamentales. Madrid: Dykison, 2004, p. 178) o que, no direito previdenciário,
alia-se à “participação social e intergeracional do ônus financeiro de sustento do sistema” e à
adoção de elementos próprios à noção de repartição (Simone Barbisan Fortes, Leandro
Paulsen. Direito da seguridade social: prestações e custeio da previdência, assistência e
saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 48). 

7. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 3.128/DF
(Rel. p/ acórdão Min. Cezar Peluso, DJ 18.02.2005, p. 4), na qual se discutia a
constitucionalidade do art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/03, que instituiu
contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos e as
pensões devidas aos seus dependentes, reiterou que o regime da previdência social não tem
natureza jurídica contratual, motivo por que inexiste direito a exigir que haja um sinalagma
entre as contribuições vertidas e o rendimento mensal do benefício, uma vez que a
contribuição previdenciária é “um tributo predestinado ao custeio da atuação do Estado na
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área da previdência social, que é terreno privilegiado de transcendentes interesses públicos
ou coletivos”. Consequentemente, não há se falar em enriquecimento ilícito da
Administração.

8. Em apoio a esse entendimento, transcrevo ementa do acórdão prolatado em
julgamento do RE 430.418 AgR/RS (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
05/05/2014):

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.

9. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR provimento ao recurso do autor.
Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de
Processo Civil, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000300393v3 e do código CRC 9520878c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0000413-58.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NOEME INACIA PEREIRA (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. NOEME INACIA PEREIRA interpôs recurso inominado em face da
sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Federal de Colatina/ES (Evento21), que julgou
parcialmente procedentes seus pedidos, ao condenar o INSS a recalcular a RMI de sua
aposentadoria por idade mediante o reconhecimento como especiais do labor exercido entre
05/03/1996 a 04/03/1997; de 01/03/2005 a 28/02/2009; de 01/06/2010 a 31/05/2011; de
01/06/2011 a 31/07/2012; de 01/08/2012 a 31/05/2013, e pagar as diferenças nas parcelas
vencidas, desde a data do início do benefício (DIB), respeitada a prescrição quinquenal.
Postula a reforma da sentença, a fim de que sejam reconhecidos como especiais, inclusive, os
períodos de 01/05/2001 a 31/07/2005 e 01/03/2009 a 31/05/2010, em que esteve exposta a o
agente "frio" de forma habitual e permanente, para fins de revisão da RMI, desde 02/02/2017.
Contrarrazões do INSS, pela manutenção da sentença (Evento 29).

2. O INSS também interpôs recurso inominado (Evento 26). Aduz que não
houve a comprovação da nocividade do ruído, conforme exige a legislação previdenciária,
pois não se forneceu HISTOGRAMA ou memória de cálculo das medições realizadas em
toda a jornada de trabalho; efetuando, erroneamente, MEDIÇÃO ÚNICA DE NÍVEL de
pressão sonora, o que não comprova a exigência legal de permanência. Além disso, aduz que
a metodologia correta para apuração do NEM, a contar de 2003, dá-se segundo a NHO 01, da
Fundacentro. Postula a reforma da r. Sentença, decretando a IMPROCEDÊNCIA in totum dos
pedidos consignados na Petição Inicial. Contrarrazões da autora, pela manutenção da
sentença (Evento 30).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame dos recursos.

VOTO

3. RECURSO DA AUTORA: Períodos de 01/05/2001 a 31/07/2005 e
01/03/2009 a 31/05/2010 (frio). Vejamos:

- O PPP (Evento 1- OUT6- fls. 19/20), emitido pela FRISA Frigorifico Rio Doce S/A,
registra que a autora entre 01/05/2001 a 31/07/2005, no cargo de “auxiliar de
indústria”, setor desossa, ficava exposta a ruído de 84,6 dbA (habitual e permanente-
quantitativo), e a frio (habitual e permanente - qualitativo). EPI eficaz;

- O PPP (Evento 1- OUT6- fls. 19/20), emitido pela FRISA Frigorifico Rio Doce S/A,
registra que a autora entre 01/03/2009 a 31/05/2010, no cargo de “auxiliar de
indústria”, setor desossa, ficava exposta a ruído de 84,5 dbA (habitual e permanente-
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quantitativo), e a frio (habitual e permanente - qualitativo). EPI eficaz.

4. Quanto à utilização do EPI eficaz, o STF, ao julgar o RE 664.335, fixou a tese
de que, à exceção do ruído, 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”.

5. Recentes julgados da TNU vêm mostrando que é possível considerar
comprovada a real efetividade do EPI, quando no PPP (ou no laudo técnico) o perito
(médico ou engenheiro do trabalho) afirma que o equipamento é capaz de neutralizar a
nocividade do agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o profissional possui
idoneidade suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos no ambiente de
trabalho do segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve (inclusive ambientais),
podendo, até mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar nocividade em períodos
anteriores, também deve ser avalizada a informação que confirma (ou não) se houve a
neutralização dos efeitos dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz, de modo a
afastar a prejudicialidade à saúde. Confira-se julgados da TNU, que sequer tem conhecido
dos Incidentes de Uniformização quando os julgados estão baseados na tese fixada pelo STF,
no tema 555:

(TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator: CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA
DE RESENDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/02/2018)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. QUESTÃO DE ORDEM 18. EPI
EFICAZ. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF, adotada pela turma nacional. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada
tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles
(questão de ordem 18). 2. No mais, o incidente de uniformização nacional contraria tese
fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 555, cujo leading case foi o RE
664.335) e adotada pela Turma Nacional. 3. Incidente não conhecido.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ. INFORMAÇÃO CONTIDA EM PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA
TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, em face
de acórdão prolatado pela Turma Recursal, que acerca do agente eletricidade, além de não
considerá-lo especial após o decreto 2.172, acresceu que teria havido a utilização de epi
eficaz atestada no ppp. O STF, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a
qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for
realmente CAPAZ DE NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO
PARA A ATIVIDADE SER CONSIDERADA ESPECIAL. OCORRE QUE como o objeto do
incidente de uniformização envolve reexame de matéria fática, O INCIDENTE NÃO DE VER
CONHECIDO.

(TNU - Pedido: 50089460820124047112, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de
Julgamento: 22/11/2017, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação:
18/12/2017)
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6. Assim, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser considerado em sua
totalidade, de forma que, em regra, deve ser considerada a informação acerca da existência de
EPI eficaz, a qual, porém, poderá ser afastada, acaso reste comprovada a existência de
informação falsa inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos autos de que
o EPI, embora utilizado, não seja de fato eficaz. Não é a hipótese dos autos, em que o PPP
atestou expressamente o uso de EPI eficaz para o agente frio, que nada mais é que o uso
de roupa apropriada tais como roupas secas de segurança, calçado de segurança, luvas e
proteção, gorros etc (Evento 10- OUT5- PPRA fl. 7, 16). Nada a prover, portanto, em
relação ao recurso da autora.

7. RECURSO DO INSS. Períodos de 05/03/1996 a 04/03/1997; de
01/03/2005 a 28/02/2009; de 01/06/2010 a 31/05/2011; de 01/06/2011 a 31/07/2012; de
01/08/2012 a 31/05/2013.

-05/03/1996 a 04/03/1997: O PPP (Evento 1- OUT6- fls. 19/20), emitido pela FRISA
Frigorifico Rio Doce S/A, registra que a autora entre 05/03/1996 a 30/04/2001 (04/03/1997),
no cargo de “auxiliar de indústria”, setor MIUDOS E VISCERAS, ficava exposta a ruído de
87,2 dbA (habitual e permanente- quantitativo- acima da média até 05/03/1997), e a frio
(habitual e permanente - qualitativo), com EPI eficaz. O Laudo Técnico (Evento 10- OUT15-
fl. 4/6), indica que a metodologia de apuração do ruído é por decibilíimetro/dosimetria.
Inclusive com indicação do ruído médio, no setor desossa, para uma jornada de 08 hs diárias
(Evento 10- OUT15- fl.6, 12).

- 01/08/2005 a 28/02/2009: O PPP (Evento 1- OUT6- fls. 19/20), emitido pela FRISA
Frigorifico Rio Doce S/A, registra que a autora entre 01/08/2005 a 28/02/2009, no cargo de
“auxiliar de indústria”, setor DESOSSA, ficava exposta a ruído de 86,2 dbA (habitual e
permanente- quantitativo), e a frio (habitual e permanente - qualitativo), com EPI eficaz.
Laudo Técnico (Evento 10- OUT15- fl. 4/6), indica que a metodologia de apuração do ruído é
por decibilimetro/dosimetria. Inclusive com indicação do ruído médio, no setor desossa, para
uma jornada de 08 hs diárias (Evento 10- OUT15- fl.6, 12).

-01/06/2010 a 31/05/2011: O PPP (Evento 1- OUT6- fls. 19/20), emitido pela FRISA
Frigorifico Rio Doce S/A, registra que a autora entre 01/06/2010 a 31/07/2012, no cargo de
“auxiliar de indústria”, setor DESOSSA, ficava exposta a ruído de 85,9 dbA (habitual e
permanente- quantitativo). Laudo Técnico (Evento 10- OUT15- fl. 4/6), indica que a
metodologia de apuração do ruído é por decibilimetro/dosimetria. Inclusive com indicação do
ruído médio, no setor desossa, para uma jornada de 08 hs diárias (Evento 10- OUT15- fl.6,
12).

-01/06/2011 a 31/07/2012: O PPP (Evento 1- OUT6- fls. 19/20), emitido pela FRISA
Frigorifico Rio Doce S/A, registra que a autora entre 01/08/2012 a 31/05/2013, no cargo de
“auxiliar de indústria”, setor DESOSSA, ficava exposta a ruído de 85,9 dbA (habitual e
permanente- quantitativo). Laudo Técnico (Evento 10- OUT15- fl. 4/6), indica que a
metodologia de apuração do ruído é por decibilimetro/dosimetria. Inclusive com indicação do
ruído médio, no setor desossa, para uma jornada de 08 hs diárias (Evento 10- OUT15- fl.6,
12).

-01/08/2012 a 31/05/2013: O PPP (Evento 1- OUT6- fls. 19/20), emitido pela FRISA
Frigorifico Rio Doce S/A, registra que a autora entre 01/08/2012 a 31/05/2013, no cargo de
“auxiliar de indústria”, setor DESOSSA, ficava exposta a ruído de 87,2 dbA (habitual e
permanente- quantitativo). Laudo Técnico (Evento 10- OUT15- fl. 4/6), indica que a
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metodologia de apuração do ruído é por decibilimetro/dosimetria. Inclusive com indicação do
ruído médio, no setor desossa, para uma jornada de 08 hs diárias (Evento 10- OUT15- fl.6,
12).

8. Quanto à alegada inobservância das normas da NHO-01 da Fundacentro,
destaco que a medição do ruído, a partir de nov/2003, deve dar-se em conformidade com o
que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01). A
NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece metodologia
para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente por meio da
dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho; estabelece
especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de medição;
estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente; prevê
interpretação dos resultados. Porém, vale ressalvar que a apuração por meio de
dosimetria pela NR-15, é compatível com a NHO-01 da Fundacentro.

9. É o que decidiu a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, por maioria, ao acolher
parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (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". Em conclusão, para períodos
anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro. Mas, a partir
de então, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01
da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), inclusive por intermédio de
dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), só não sendo mais
admissível a utilização de decibelímetro.

10. Destaco ainda a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o
enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”
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11. No presente caso, a apuração do nível de ruído deu-se tanto por meio de
decibilímetro (o que se permitiu até 11/2003), como por dosimetria (2004 em diante), o que
está em consonância com a legislação invocada pelo INSS e pela jurisprudência. Logo, nada
a alterar na sentença.

12. Pelo exposto, Voto por NEGAR provimento ao recurso de ambas as partes
recorrentes. Mantida a sentença. Condeno o autor em custas e em honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da
gratuidade da justiça, que ora defiro. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da
Lei n.º 9.289/96). Condeno o INSS em honorários advocatícios que também arbitro em 10%
sobre o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000260165v4 e do código CRC 4b345167.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0007455-64.2018.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: BRENDA MORAES DE AGUIAR (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: MARIA GORETE HILDEFONSO (OAB ES021483)

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

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, em razão da falta de uma de interesse de agir. A recorrente alega, em
síntese, que o benefício de auxílio-reclusão foi concedido aos menores apenas a partir da data
do requerimento administrativo e não da data da efetiva reclusão, o que seria o correto,
considerando a menoridade dos pleiteantes e a  inaplicabilidade da regra do artigo 198, I c/c
artigo 3º, ambos do Código Civil. Busca a reforma da sentença para que o INSS seja
compelido a pagar os valores retroativos à data do recolhimento à prisão da genitora dos
recorrente ocorrida em 21/01/2016, haja vista que nenhum valor retroativo à DER lhes foram
pagos.

02. O INSS apresentou suas contrarrazões no Evento 25.

VOTO

03. O recurso interposto contra a sentença terminativa. em tese, não deve ser
conhecido, porque, ressalvada a hipótese do art. 4º, da Lei nº 10.259/01, a sua admissibilidade
é restrita às sentenças que resolverem o mérito da causa, de acordo com o art. 5º, do mesmo
diploma legal. O artigo 19, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região, dispõe
que “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial
Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”. De igual
modo, o enunciado nº 18, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
preconiza que: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado
Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento
acarretar negativa de jurisdição”.

04. No caso em comento, todavia, entendo ter havido negativa de jurisdição.
Explico. Em que pese a documentação colacionada por ocasião da contestação informar que o
início da vigência do benefício de auxílio-reclusão se deu, para todos os filhos, em
21/01/2016 (data do encarceramento da genitora dos autores), consta, na inicial, a Carta de
Concessão do filho Breno Moraes de Aguiar, expedida em 20/02/2018, consta, no campo
Discriminativo de Créditos de Atrasados - ano anterior e atual - apenas valores referentes ao
períoco compreendido entre 10/2017 e 02/2018, portanto entre a DER (11/10/2017) e a DDB
(20/02/2018). Note-se que consta, nesse mesmo documento, a informação de que o benefício
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teve vigência em 21/01/2016 (data do encarceramento). Fato é que tal informação, como bem
se vê, não conduz à presunção de que os autores de fato perceberam os valores do benefício
desde tal data, de modo que remanesce o interesse de agir quanto ao referido lapso temporal. 

05. De se destacar que o próprio INSS, em sua peça de defesa, sustenta que foi
considerada a DER como termo inicial do pagamento do benefício, em razão da previsão do
artigo 74, I da Lei n. 8213/91 (com a redação viegente à época) que estabelecia, para que os
dependentes fizesses jus ao benefício desde o encarceramento do segurado, que o
requerimento administrativo fosse apresentado em até  90 dias do evento.

06. Assim, uma vez verificado o interesse de agir na percepção dos valores
referentes ao benefício de auxílio-reclusão no período compreendido entre 21/01/2016 e
11/10/2017 e, uma vez verificada a suficiência probatória, entendo que o feito se encontra
maduro para julgamento por essa Turma Recursal, razão pela qual passo a decidir o pleito. 

07. Pois bem. Cumpre destacar que os autores do presente feito eram menores
de idade  (nascidos em 10/02/2003 e 23/09/2000) ao tempo da prisão da segurada,
(21/01/2016), sua genitora, bem como na data do requerimento administrativo (11/10/2017) e,
segundo a lei previdenciária a decadência não se aplica ao dependente menor, incapaz ou
ausente na forma da lei. Mais, sob a égide do Código Civil de 2002 (art.208), não se admite a
decadência contra os menores incapazes. Nesse sentido colaciono ementa extraída da
jurisprudência do TRF-2ª Região, que trata da pensão por morte, benefício correlato ao
auxílio-reclusão, conforme previsão do artigo 80 da Lei n. 8213/91:

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. 1. Conforme o Código Civil, contra pessoa absolutamente incapaz (art. 3º)
não corre a prescrição (art. 198, I) nem a decadência (art. 208). 2. Assim, quanto à cota
parte da pensão do 3º autor, não há dúvidas de sua exigibilidade, já que está comprovado
nos autos que ele era filho legítimo do instituidor da pensão, conforme certidão de
nascimento acostada, nascido em maio de 1995. 3. Portanto, o INSS deve averbar a cota
parte do menor e pagar-lhe os atrasados desde o nascimento, posto que não atingido nem
pela prescrição nem pela decadência. 3. Remessa necessária desprovida. (TRF2- REO-
05004406220034025101 Relator(a) LILIANE RORIZ- Data da Publicação: 04/10/2010).

08. De se destacar, ainda, que não se trata da habilitação tardia, uma vez que tal
instituto refere-se à hipótese em que seja feita inscrição/habilitaçao posterior de dependente,
que importe em alteração dos dependentes originais, situação na qual a produção dos efeitos
para esses somente se dá na data em que efetuada a inscrição.

09. Pelo exposto VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO para
condenar o INSS a pagar aos autores, a título de auxílio-reclusão, os valores referentes ao
período compreendido entre a data do encarceramento da segurada (21/01/2016) e a DER
(11/10/2017). Os valores deverão sofrer a incidência de juros de mora a contar da citação e
correção monetária a contar da data que cada prestação era devida. tudo em conformiedade
com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.  Sem condenação em custas e honorário, nos
termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à
origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000309688v10 e do código CRC a1353187.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5001019-60.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: GRAZIELI SANTOS DE CASTRO OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

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

RELATÓRIO

01. GRAZIELI SANTOS DE CASTRO OLIVEIRA interpõe recurso inominado
(evento22) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de
Itapemirim/ES (evento15), que julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a
conceder o benefício de salário maternidade.

02. A recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos
evidenciam o exercício de atividade rural durante o período correspondente à carência
legalmente exigida para a obtenção do benefício. Pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

03. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso interposto e a manutenção integral da sentença proferida (evento26).

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

05. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para
o benefício de salário-maternidade, destaco que a segurada especial, nos termos do art. 11,
VII, da Lei n. 8.213/91, deverá comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao parto (artigos 25, III, 39,
parágrafo único, e 71, da Lei n. 8.213/91). Compulsando-se os autos, observo que o parto
ocorreu em 05/01/2018 (evento1, out3, fl.11), devendo a parte autora comprovar o trabalho
rural no período de 05/03/2017 a 05/01/2018 (10 meses imediatamente anteriores ao parto).

06. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei,
é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a
serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o
período e a função exercida pelo trabalhador.

07. Na hipótese dos autos, a requerente juntou os seguintes documentos com o
fim de comprovar a atividade rural: i) declaração de exercício de atividade rural emitida pelo
sindicato pelo período de 27/01/2017 a 30/04/2018 (evento1, out3, fls.04/05); ii) cadastro
individual junto ao SUS, no qual consta a profissão da autora como lavradora-15/01/2017
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(evento1, out3, fls.13/14); iii) ficha de atendimento ambulatorial (evento1, out3, fls.15/22);
iv) contrato de parceria agrícola em nome da autora e do marido pelo período de 27/01/2017 a
26/01/2020, com firma reconhecida em 27/01/2017 (evento1, out3, fls.23/24).

07. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o seguinte fundamento:

“Apesar de haver prova material suficiente, a prova oral não foi uniforme, o que não permite
reconhecer o período laborado.

A autora afirmou que laborava na roça com os pais e que após o casamento deixou de
trabalhar. Afirmou ainda que voltou a trabalhar na roça no início de 2017 e parou em
fevereiro de 2018. Afirmou que produzia feijão, café e banana. Afirmou que laborava nas
atividades leves.

A primeira testemunha afirmou que pode atestar que a autora trabalhou em Capivara em uma
propriedade, sendo que “trocou dia” na época da colheita. Afirmou que só tem conhecimento
da produção de café pela autora.

Já a segunda testemunha afirmou que pode atestar o trabalho rural da autora à época em que
ainda era solteira, não tendo conhecimento do trabalho posterior.

Por sua vez, a segunda testemunha afirmou que conhece a autora há mais ou menos 4 anos,
sendo que desde solteira trabalha na roça.

Como se percebe, a narrativa da autora não é corroborada pelo depoimento das testemunhas,
o que não permite concluir que efetivamente houve labor no período informado na inicial;
apesar da existência de todos os documentos que servem de início de prova material.

Sendo assim, a autora merece a improcedência.”

08. Em exame da questão, verifico que há início de prova material suficiente
nos autos a demonstrar o labor da autora no período anterior ao parto. O contrato de
parceria agrícola em nome da autora e do marido pelo período de 27/01/2017 a 26/01/2020,
com firma reconhecida em 27/01/2017 (evento1, out3, fls.23/24) é prova plena da condição
de trabalhadora rural da autora. Tambémé aceito como início de prova material cadastro
individual junto ao SUS, no qual consta a profissão da autora como lavradora-15/01/2017,
assinado e carimbado por funcionário do munípio e emitido um ano antes do parto (evento1,
out3, fls.13/14). É de se ter em conta ainda que não consta qualquer vínculo de natureza
urbana no cnis da autora no período que se pretende comprovar, apenas um curto vínculo de
poucos dias no período de 19/07/2018 a 07/2018 (evento11, out5).

09. Quanto ao vínculo empregatício do marido que se encontra em aberto,
verifico, em análise de sua CTPS, acostada no Evento 10 - CTPS , que além do vínculo ter se
iniciado após o parto (e portanto, após o período de carência), trata-se de vínculo de
natureza rural, prestado para Jayme Meroto no Sítio São José - S. J. de Fruteiras, no
Município de Vargem Alta/ES.

10. Ademais, tenho que as testemunhas inquiridas foram coerentes e harmônicas
entre si nos pontos relevantes para o deslinde da questão. Todas confirmaram que a autora
exercia atividade rural com o marido no período alegado.
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11. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADORA RURAL. SEGURADA
ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. EXISTÊNCIA DE
PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS. JUROS DE MORA,
CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS. 1. A aposentadoria por idade para o
segurado especial independe de carência – recolhimento de contribuições – desde que
comprovado o exercício da atividade rurícola. 2. Existência de início de prova material
(certidão de casamento) apta a firmar o convencimento acerca do exercício de atividade rural
exercida pela Apelante. Pequenas contradições nos depoimentos testemunhais não
comprometem o teor dos depoimentos, os quais soaram em uníssono quanto ao desempenho
de atividade rural pela autora. 3. A correção monetária dos valores devidos, deve ser feita nos
termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, acrescido dos valores de juros
de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados a partir da citação,
considerando que a ação foi proposta após a vigência da MP nº 2.180-35/2001. 4. Custas e
honorários a cargo do réu, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), dada a simplicidade
da matéria. Apelação provida. (TRF-5-AC: 450101 CE 0002083-08.2008.4.05.9999, Relator:
Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 21/08/2008, Terceira Turma,
Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 23/10/2008 – Página: 283 – Nº: 206 –
Ano: 2008).

12. Dessa forma, entendo que restou comprovado o labor rural da autora nos 10
(dez) meses imediatamente anteriores ao parto (artigos 25, III, 39, parágrafo único, e 71, da
Lei n. 8.213/91), fazendo a autora jus ao benefício de salário-maternidade pleiteado.

13. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora GRAZIELI
SANTOS DE CASTRO OLIVEIRA o benefício de salário maternidade (rural), pelo prazo de
120 (cento e vinte) dias, com DIB em 05/01/2018, nos termos do art. 71 da Lei n.° 8.213/91.
Por fim, condeno o INSS no pagamento dos valores atrasados, acrescidos de correção
monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000295136v5 e do código CRC bd3dd27c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5009828-42.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SIMONE LEMOS PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

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

RELATÓRIO

1. SIMONE LEMOS PEREIRA interpôs recurso inominado em face da
sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial de Vitória/ES, que julgou
improcedente seu pedido de condenar o INSS a implantar o benefício de salário-maternidade,
em razão do nascimento de sua filha em 09/02/2017. A recorrente alega que ficou
comprovada a existência de relação de emprego anterior ao parto, mantida desde 01/11/2016
com o empregador, que no decorrer da relação de emprego passou a ser o seu companheiro e
pai da criança. Aduz que é suficiente a prova material e testemunhal apresentada. Argumenta
que embora o juízo sentenciante tenha julgado improcedente o pedido da parte autora ao
argumento de que os depoimentos prestados, somados à prova material apresentada, não são
suficientes para formar um juízo de certeza quanto à efetiva existência da relação de emprego
alegada, as inconsistências apontadas não se mostram suficientes para afastar as evidencias
trazida pela prova documental. Postula a reforma da sentença a quo, para fins de condenar o
INSS a conceder o benefício pretendido ao Recorrente, desde a data em que requerido na
esfera administrativa.

2. O INSS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

3. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. O art. 71 da Lei 8.213/91 dispõe que o salário-maternidade é devido
à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período
entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações
e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Para a
segurada empregada doméstica – situação alegada nos autos, o benefício independe de
carência (art. 26, VI da Lei 8.213/91), bastando a comprovação da condição de segurada da
Previdência Social na ocasião do parto. O parto do filho da autora ocorreu em 07/03/2017
(Evento 1 - CERTNASC4).

5. De início, quanto à análise acerca do vínculo de emprego alegado pela parte
autora, lanço mão dos argumentos expendidos em Sentença, os quais eu adoto como razões
de decidir. Eis os termos da fundamentação:

“(...)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 219



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 68/395

5009828-42.2018.4.02.5001 500000322169 .V5 JES10344© JES7044

Nesse passo, após análise detida dos autos, pude perceber que o INSS tem razão ao alegar que
existem dúvidas quanto à filiação da requerente ao RGPS na data do nascimento da sua filha.

Com efeito, é pacífico o entendimento na jurisprudência de que a comprovação de vínculo
trabalhista para fins previdenciários necessita de início de prova material, não sendo admitida
a prova exclusivamente testemunhal.

In casu, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento confirmaram o labor
de empregada doméstica da autora antes de 01/11/2016. Entretanto, vejo que a anotação da
sua CTPS ocorreu aos 5 meses de gravidez e foi realizada pelo seu esposo/companheiro.
Segundo o suposto empregador, quando a requerente começou a laborar em sua residência
como empregada doméstica ele não havia formalizado o contrato de trabalho, o que só foi
feito na data de 01/11/2016, quando eles já mantinham um relacionamento conjugal.

Assim sendo, tenho que o início de prova material aqui apresentado - anotação da CTPS
extemporânea feita pelo esposo da autora - é muito frágil para a demonstração do vínculo
empregatício alegado, não podendo este Juízo conceder o benefício salário-maternidade
pleiteado, uma vez que o depoimento das testemunhas é insuficiente para comprovar o direito
alegado.

(...)”

5. Diante do conjunto probatório apresentado, observo que a autora não logrou
comprovar a existência de vínculo empregatício entre ela e o pai de sua filha como
empregador, anterior à gestação.

6. Os depoimentos prestados a este juízo pelas testemunhas da autora, somados
à prova material apresentada: CTPS anotada só aos 05 meses de gravidez-Ev.15-
PROCADM1-fl.7,18 e vínculo curto entre 01/11/2016 a 12/2016 (Ev.15- fl.19); recolhimento
tardio das contribuições-Ev.15-PROCADM1-fls.13/17; empregador - Jose Augusto G. da
Silva, ser o pai da criança - Ev.1- CERTNAS4, não são suficientes para formar um juízo de
certeza quanto à efetiva existência da relação de emprego alegada. Destaco que a mera
anotação de contrato de trabalho na CTPS não é prova plena da existência da relação de
emprego, a qual somente se configura, de fato, quando presentes os seus caracteres
essenciais, em especial: pessoalidade, habitualidade (não eventualidade), subordinação e
onerosidade (art. 3º da CLT). Requisitos difíceis de se configurar quando o empregador é
companheiro e pai da filha da gestante, ora requerente do auxílio-maternidade, mormente
quando houve anotação extemporânea da CTPS e recolhimento em atraso das contribuições
previdenciárias. Não há autêntica relação de emprego, apta a gerar os efeitos previdenciários
que lhe são próprios e específicos, inclusive no tocante às regras mais benéficas de contagem
de carência para acesso aos benefícios previstos na Lei 8.213/91.

7. Conquanto não exista vedação legal à existência de vínculo empregatício
entre parentes, tal relação deve ser analisada com máxima cautela, especialmente porque o
vínculo tratado se encontra na seara das relações domésticas, que, em se tratando de ambiente
familiar, conta com presunção de tratar-se de auxílio mútuo e não relação de emprego. Tal
cenário, por si só, é suficiente a justificar a necessidade de comprovação do vínculo
informado, não servindo a prova testemunhal para comprovar o preenchimento do requisito
da carência.
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8. Conclui-se, pois, que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
processual previsto no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar a real existência de
vínculo empregatício preexistente ao nascimento de sua filha, motivo pelo qual não é possível
reconhecer o direito pleiteado. Desse modo, o vínculo invocado para fins de concessão do
benefício de salário maternidade não pode ser considerado. A sentença deverá ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.

9. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO recurso da autora.
Mantenho a sentença. Condeno o recorrente no pagamento de custas e de honorários
advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº
9.099/95). A execução de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC em
razão da gratuidade de justiça deferida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000322169v5 e do código CRC 4aaf57a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0008229-88.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVANA NASCIMENTO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM.
Juiz da Serra/ES, que julgou procedente o pedido da autora para condenar o INSS a conceder-
lhe benefício de salário-maternidade pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, desde a data do
parto (21/03/2017), pagando-lhe as prestações vencidas, após o trânsito em julgado, tudo com
atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os valores atrasados conforme Manual
de Cálculos da Justiça Federal. Aduz que o julgamento do RE nº 870.947/SE ainda não foi
concluído em razão da pendência da análise da modulação temporal e, agora, que os efeitos
da mencionada declaração de inconstitucionalidade encontram-se suspensos, requer se repute
inaplicável a TR somente a partir de 20/09/2017, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica. Esclarece que DESISTE do presente recurso se a autora concordar que seja aplicada
a TR como índice de correção monetária. Postula seja 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).

2. SILVANA NASCIMENTO SANTOS apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção dos índices de correção monetária adotados na sentença.

3. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. O recurso interposto pelo INSS insurge-se apenas quanto ao critério de
correção monetária adotado na sentença. A parte recorrida não concordou com a aplicação da
Lei nº 11.960/09 sobre o montante dos atrasados.

5. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE,
decidindo, que:

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,
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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.

6. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

7. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a incidência
da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos
dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a
aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

8. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma Recursal,
uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da TR, como
incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe tal
exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já era
reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo que
não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de julgamento
de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal.

9. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
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correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

10. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso inominado do
INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º
9.289/96). Sem condenação do INSS em honorários advocatícios, porquanto a autora está
representada pela DPU. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de
origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000322694v3 e do código CRC a4b31184.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5006444-37.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ RAVIH LOPES LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. A UNIÃO interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente
o pedido da parte autora de concessão do seguro desemprego. Estabeleceu que os valores
devidos 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). Em suas razões defende que o termo inicial da contagem dos juros deve ser a data da
citação, bem como a viabilidade da aplicação da TR. Ainda, que o julgado proferido no RE
870.947/SE está pendente de futura apreciação de pedido de modulação de efeitos, contando
com decisão do Min. Luiz Fux dando efeito suspensivo aos Embargos de Declaração
opostos. 

2. A parte autora apresentou contrarrazões.

3. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos de
sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. De início, quanto ao termo inicial de contagem dos juros moratórios entendo
que assiste razão à União. Na hipótese não se está diante de dano extracontratual hábil a
justificar a fixação do termo inicial na data do suposto evento danoso. Desse modo não há
como se aplicar, para a hipótese, a Súmula 54 do STJ.

5. Pois bem. Quanto à correção monetária, porém, não assiste razão à União. O
STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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
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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.

6. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

7. Vale destacar que o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso
paradigma para sua aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a
conclusão do julgamento do mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão
paradigma, nos termos do artigo 1040, III do referido diploma.

8. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de eventual modulação de
efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a adoção, desde logo, da
interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja modulação, ter-se-á tão-
somente uma limitação temporal. A declaração de inconstitucionalidade permanecerá hígida,
de modo que a adoção imediata do quando decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição
Federal. O contrário, todavia, não se mostra verdadeiro. Nesta linha, já decidiu o próprio STF
pela imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado, como
se pode ver da ementa abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO.
PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA.
IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a
sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais,
o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.  (RE
1007733 AgR-ED/RS – Dje 31/10/2017 – destaques acrescentados).

9. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando efeito
suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação não
afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. 
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10. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática geral, já explicitada,
advinda da repercussão geral, essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

11. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão-
somente para fixar como termo inicial da contagem de juros moratórios a data da citação.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Com o
trânsito em julgado baixem-se os autos ao juízo de origem. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000309628v3 e do código CRC da39ac46.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5003623-94.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS E OUTRO

RELATÓRIO

1. União interpõe recurso inominado (Evento 25) contra sentença (Evento 18)
que julgou procedente pedido para declarar indevida a cobrança da contribuição social (PSS)
incidente sobre a parcela não incorporável aos proventos de aposentadoria ou pensão da
gratificação de desempenho GDIBGE, determinando-se à União Federal que se abstenha de
descontar o PSS sobre a referida parcela, e CONDENAR a ré a restituir à parte autora as
parcelas indevidamente descontadas sob o mesmo título, observada a prescrição qüinqüenal,
corrigidas pela taxa Selic a partir de cada recolhimento indevido. Em suas razões recursais,
sustenta, em síntese, a legalidade  da incidência do PSS sobre todo valor recebido a título de
GDIBGE. Isso porque a Lei 10.887/2004 preconiza, como regra geral, a incidência sobre o
vencimento do cargo efetivo acrescido de quaisquer vantagens, indicando expressamente as
verbas excluídas da incidência, o que não é o caso das gratificações em debate no caso
concreto. Salienta ainda o princípio da solidariedade, asseverando que as contribuições do
servidor público não se destinam exclusivamente ao pagamento de suas aposentadorias. Por
fim, destaca que  quando do julgamento do RE 565.160/SC o STF assentou o entendimento
de que a contribuição previdenciária incide sobre todos os ganhos habituais do empregado, o
que pode ser considerado para a hipótese.

2. A parte autora ofereceu contrarrazões (Evento 31).

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. De início valho-me dos fundamentos trazidos na Sentença ora recorrida, que
informam acerca da não incorporação das verbas ora tratadas aos proventos de aposentadoria.

A gratificação de desempenho de atividade de pesquisa, produção e análise, gestão e infra-
estrutura de informações geográficas e estatísticas – GDIBGE- foi instituída pelo artigo 80 da
Lei nº 11.355/2006, alterado pela Lei nº 11.907/2009, e regulamentada pelo Decreto nº
6.312/2007.

Quando da aposentadoria, os servidores não perceberão o valor total das gratificações, mas
apenas a metade desse valor. Dessa forma, não podendo fazer parte na sua totalidade dos
proventos de aposentadoria, a incidência da contribuição social sobre a parcela que não se
incorpora aos proventos perde sua motivação, sendo incabível a incidência da exação sobre a
parcela da GDIBGE que não é incorporável à aposentadoria.
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A jurisprudência respalda tal posicionamento:

(...)

9. Pedido de Uniformização conhecido e provido para, acompanhando a tese firmada
por este Colegiado, de que a incidência da contribuição previdenciária do servidor
público (PSS) sobre a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do
Poder Executivo – GDPGPE - limita-se à parcela incorporável aos proventos de
aposentadoria ou pensão, determinar a devolução dos autos à Turma de Origem para
adequação do julgado à premissa fixada (PEDILEF 05033288920134058101,
RELATORA JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DOU 05/02/2016
PÁGINAS 221/329) No mesmo sentido, citem-se PEDILEF 05033297420134058101 e
PEDILEF 05033236720134058101, todos relativos à GDPGPE, tese que, porém,
também se aplica à GDPST, que possui o mesmo regime jurídico no que toca a não
incorporação na sua integralidade aos proventos de aposentadoria, conforme previsto
na Lei 11.784/08. Diante de todo o exposto, estando o acórdão recorrido em
dissonância ao entendimento desta TNU, o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência deve ser CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se a devolução dos
autos à Turma de Origem para adequação do julgado à premissa fixada. (JEF-TNU-
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL, acórdão
nº 05018643320134058100, Rel. Juíza Federal MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA,
DOU 27/04/2017)

Não havendo contrapartida da previdência no que tange à totalidade dos valores cobrados a
título de contribuição previdenciária sobre a GDIBGE, percebe-se a ausência de
razoabilidade para a manutenção de parte da cobrança da exação que não irá ter qualquer
equivalência quando da aposentadoria do indivíduo tributado.

Nesse passo, considerando que não deve incidir contribuição previdenciária (PSS) sobre a
parcela não incorporável à aposentadoria/pensão da gratificação de desempenho
GDIBGE, merece prosperar a pretensão autoral.

5. Ao debruçar-se sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores percebidos a título de Gratificação de Desempenho, conforme se observa do aresto da
TNU assentou que "a contribuição previdenciária no regime próprio de previdência incide
apenas sobre as verbas remuneratórias que se incorporam aos proventos para fins de
aposentadoria, nos termos do art. 40, §3º, da CF/88, sendo exemplificativas as exclusões
previstas na legislação".

6. Nessa toada, entendo que a contribuição para o Plano de Seguridade Social
(PSS) deve incidir somente sobre as parcelas que efetivamente comporão o cálculo dos
proventos de aposentadoria do servidor e, por conseguinte, deve ser excluída da base de
cálculo a parcela da Gratificação de Desempenho que não será incorporada em seus
rendimentos quando de sua jubilação. Desde logo, é preciso salientar que a Lei n. 11907/09,
em seu artigo 151 (modificando a Lei n. 11.355/06) firmou uma série de critérios para fins de
incorporação da GDAEM aos proventos de aposentadoria ou às pensões, de modo que se
afiguram, basicamente, duas situações: servidores que levam apenas parte da gratificação de
atividade para a inatividade e servidores que levam a totalidade da verba em comento para a
inatividade. Assim, considerando a orientação fixada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, no qual se decidiu que “somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor
sofrem a incidência da contribuição previdenciária” (cf. AgRg no RE 589.441/MG, Segunda
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Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJE 06.02.2009), acertada a conclusão da Sentença ao
afastar a parcela da gratificação de desempenho não levada à inatividade da base de
cálculo da contribuição previdenciária.

7. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso
inominado. Sem condenação ao pagamento de custas (art. 4º, I, da Lei n. 9.289/95). Condeno
a recorrente vencida no pagamento de honorários de sucumbência que ora fixo em 10% sobre
o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310970v4 e do código CRC 9216b960.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5001295-91.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: WALDIR MORAIS FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO JOSE LAGO (OAB RJ136516)

RELATÓRIO

1. União interpõe recurso inominado (Evento 19) contra sentença (Evento 12 e
27) que julgou procedente pedido para excluir a parcela das Gratificações de Desempenho –
 GACEN e GDPST, que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria da parte
autora, da base de cálculo da contribuição para o custeio do regime próprio de previdência
social dos servidores públicos ativos e inativos e a restituir à parte autora os valores
descontados indevidamente a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos
exclusivamente da taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido.. Em suas razões
recursais, sustenta, em síntese, a legalidade  da incidência do PSS sobre todo valor recebido a
título de GACEN. Isso porque a Lei 10.887/2004 preconiza, como regra geral, a incidência
sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido de quaisquer vantagens, indicando
expressamente as verbas excluídas da incidência, o que não é o caso das gratificações em
debate no caso concreto. Salienta ainda o princípio da solidariedade, asseverando que as
contribuições do servidor público não se destinam exclusivamente ao pagamento de suas
aposentadorias. Por fim, destaca que  quando do julgamento do RE 565160/SC o STF
assentou o entendimento de que a contribuição previdenciária incide sobre todos os ganhos
habituais do empregado, o que pode ser considerado para a hipótese.

2. A parte autora ofereceu contrarrazões (Evento 25).

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. De início valho-me dos fundamentos trazidos na Sentença ora recorrida, que
informam acerca da não incorporação das verbas ora tratadas aos proventos de aposentadoria.

No tocante à base de cálculo da contribuição, prevê a Lei nº 10.887/2004 em seu artigo 4º, §
1º, que esta deverá considerar o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer outras vantagens, prevendo, contudo, dentre outras a exclusão das “parcelas
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho”.

Ao debruçar-se sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores percebidos
a título de Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, conforme
se observa do aresto abaixo, a TNU assentou ser "incabível a incidência da contribuição
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previdenciária sobre a gratificação, vez que a mesma é devida tanto em virtude da atividade
desempenhada quanto em razão do local em que realizada a atividade, devendo incidir
somente sobre a parcela incorporável à aposentadoria do servidor público federal".

(...)

Nessa toada, entendo que a contribuição para o Plano de Seguridade Social (PSS) deve incidir
somente sobre as parcelas que efetivamente comporão o cálculo dos proventos de
aposentadoria do servidor, contudo, ante a isenção prevista no inciso VII do artigo 4º, § 1º, da
Lei 10.887/04, os valores percebidos referentes à GACEN deverão ser desconsiderados na
base de cálculo para a incidência de contribuição previdenciária.

Ao debruçar-se sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores percebidos
a título de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho –
GDPST, conforme se observa do aresto abaixo, a TNU assentou que "a contribuição
previdenciária no regime próprio de previdência incide apenas sobre as verbas
remuneratórias que se incorporam aos proventos para fins de aposentadoria, nos termos do
art. 40, §3º, da CF/88, sendo exemplificativas as exclusões previstas na legislação".

(...)

Nessa toada, entendo que a contribuição para o Plano de Seguridade Social (PSS) deve incidir
somente sobre as parcelas que efetivamente comporão o cálculo dos proventos de
aposentadoria do servidor e, por conseguinte, devem ser excluídas da base de cálculo parcela
das Gratificações de Desempenho que não serão incorporadas em seus rendimentos quando de
sua jubilação.

Vale destacar que se encontra pendente de julgamento definitivo pelo STF o RE 593.068/SC,
com repercussão geral reconhecida.

No entanto, filiando-me ao entendimento da C. TNU, entendo desnecessário o sobrestamento
do presente feito até a decisão final da Suprema Corte, porquanto a tese sustentada pela parte
autora já conta com os votos favoráveis da maioria dos Ministros, sendo certo que não houve
determinação de suspensão dos feitos nos quais se discute a matéria em primeiro grau de
jurisdição.

Firme em tais razões, faz jus a parte autora ao reconhecimento da incidência da contribuição
previdenciária somente sobre as parcelas que efetivamente comporão os proventos de sua
aposentadoria e, por conseguinte, observada a prescrição quinquenal, à repetição de indébito
dos valores recolhidos a maior, acrescidos exclusivamente da taxa SELIC.

 

5. Desde logo é preciso salientar que tanto a Lei n. 11.355/06, em seu artigo 5º-
B, quanto a Lei n. 13.324/16, em seu artigo 93 firmaram uma série de critérios para fins de
incorporação da GDPST e da GACEN aos proventos de aposentadoria ou às pensões, de
modo que se afiguram, basicamente, duas situações: servidores que levam apenas parte da
gratificação de atividade para a inatividade e servidores que levam a totalidade da verba em
comento para a inatividade. Assim, considerando a orientação fixada em julgado do Supremo
Tribunal Federal, no qual se decidiu que “somente as parcelas incorporáveis ao salário do
servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária” (cf. AgRg no RE 589.441/MG,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 223



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 81/395

5001295-91.2018.4.02.5002 500000310983 .V4 JES10576© JES7044

Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJE 06.02.2009), acertada a conclusão da Sentença ao
afastar a parcela da gratificação de desempenho não levada à inatividade, da base de cálculo
da contribuição previdenciária.

6. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso
inominado. Sem condenação ao pagamento de custas (art. 4º, I, da Lei n. 9.289/95). Condeno
a recorrente vencida no pagamento de honorários de sucumbência que ora fixo em 10% sobre
o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310983v4 e do código CRC 2c1e6037.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5000270-43.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA PINTO (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO JOSE LAGO (OAB RJ136516)

RELATÓRIO

1. União interpõe recurso inominado (Evento 18) contra sentença (Evento 11)
que julgou procedente pedido para excluir a parcela da Gratificação de Desempenho que não
será incorporada aos proventos de aposentadoria da parte autora da base de cálculo da
contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos
ativos e inativos, bem como a restituir à parte autora os valores descontados indevidamente a
esse título, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos exclusivamente da taxa SELIC. Em
suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legalidade  da incidência do PSS sobre todo
valor recebido a título de GDAEM. Isso porque a Lei 10.887/2004 preconiza, como regra
geral, a incidência sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido de quaisquer vantagens,
indicando expressamente as verbas excluídas da incidência, o que não é o caso das
gratificações em debate no caso concreto. Salienta ainda o princípio da solidariedade,
asseverando que as contribuições do servidor público não se destinam exclusivamente ao
pagamento de suas aposentadorias. Por fim, destaca que  quando do julgamento do RE
565160/SC o STF assentou o entendimento de que a contribuição previdenciária incide sobre
todos os ganhos habituais do empregado, o que pode ser considerado para a hipótese.

2. A parte autora ofereceu contrarrazões (Evento 24).

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. De início valho-me dos fundamentos trazidos na Sentença ora recorrida, que
informam acerca da não incorporação das verbas ora tratadas aos proventos de aposentadoria.

No tocante à base de cálculo da contribuição, prevê a Lei nº 10.887/2004 em seu artigo 4º, §
1º, que esta deverá considerar o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer outras vantagens, prevendo, contudo, a exclusão de algumas verbas, dentre as quais
cito a indenização de transporte e o auxílio-alimentação, ou seja, verbas que não são
consideradas para fins de apuração dos proventos de aposentadoria e pensão. 

Observa-se que o cerne da questão debatida consiste em definir se somente não incide
contribuição previdenciária sobre as verbas arroladas no § 1º do artigo 4º, da Lei nº
10.887/2004.
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Sobre o tema, apreciando a incidência da contribuição para o Plano de Seguridade Social
(PSS) sobre o terço constitucional de férias e sobre horas extras, assentou o STF que:

―AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
IMPOSSIBILIDADE. Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem
a incidência da contribuição previdenciária. Agravo regimental a que se nega
provimentoǁ (AI 603.537- AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 30.3.2007).
(GN) ―Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento.
Ocorrência. 3. Servidores públicos federais. Incidência de contribuição previdenciária.
Férias e horas extras. Verbas indenizatórias. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a
que se nega provimentoǁ (RE 545.317-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJ 13.3.2008).

Ao debruçar-se sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores percebidos
a título de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho –
GDPST, conforme se observa do aresto abaixo, a TNU assentou que "a contribuição
previdenciária no regime próprio de previdência incide apenas sobre as verbas remuneratórias
que se incorporam aos proventos para fins de aposentadoria, nos termos do art. 40, §3º, da
CF/88, sendo exemplificativas as exclusões previstas na legislação".

(...)

Nessa toada, entendo que a contribuição para o Plano de Seguridade Social (PSS) deve incidir
somente sobre as parcelas que efetivamente comporão o cálculo dos proventos de
aposentadoria do servidor e, por conseguinte, devem ser excluídas da base de cálculo a
parcela da Gratificação de Desempenho que não será incorporada em seus rendimentos
quando de sua jubilação.

Vale destacar que se encontra pendente de julgamento definitivo pelo STF o RE 593.068/SC,
com repercussão geral reconhecida.

No entanto, filiando-me ao entendimento da C. TNU, entendo desnecessário o sobrestamento
do presente feito até a decisão final da Suprema Corte, porquanto a tese sustentada pela
autora já conta com os votos favoráveis da maioria dos Ministros, sendo certo que não houve
determinação de suspensão dos feitos nos quais se discute a matéria em primeiro grau de
jurisdição.

Firme em tais razões, faz jus a parte autora ao reconhecimento da incidência da contribuição
previdenciária somente sobre as parcelas que efetivamente comporão os proventos de sua
aposentadoria e, por conseguinte, observada a prescrição quinquenal, à repetição de indébito
dos valores recolhidos a maior, acrescidos exclusivamente da taxa SELIC.

 

5. Desde logo é preciso salientar que a Lei n. 11907/09, em seu artigo 91
(modificando a Lei n. 10410/02) firmou uma série de critérios para fins de incorporação da
GDAEM aos proventos de aposentadoria ou às pensões, de modo que se afiguram,
basicamente, duas situações: servidores que levam apenas parte da gratificação de atividade
para a inatividade e servidores que levam a totalidade da verba em comento para a
inatividade. Assim, considerando a orientação fixada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, no qual se decidiu que “somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor
sofrem a incidência da contribuição previdenciária” (cf. AgRg no RE 589.441/MG, Segunda
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Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJE 06.02.2009), acertada a conclusão da Sentença ao afastar a
parcela da gratificação de desempenho não levada à inatividade, da base de cálculo da
contribuição previdenciária.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso
inominado. Sem condenação ao pagamento de custas (art. 4º, I, da Lei n. 9.289/95). Condeno
a recorrente vencida no pagamento de honorários de sucumbência que ora fixo em 10% sobre
o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000310945v4 e do código CRC 49e289d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 0500057-18.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: RICARDO PAIVA (AUTOR)
ADVOGADO: UDNO ZANDONADE

RELATÓRIO

1. O IFES interpõe recurso inominado (Evento 21) contra sentença que julgou
procedente o pedido autoral para para reconhecer o direito do autor à concessão/recebimento
do Abono de Permanência, bem como para determinar ao IFES que proceda à
concessão/pagamento do Abono de Permanência ao autor desde a data em que houve o
cumprimento dos requisitos para implementação da aposentadoria voluntária, ou seja, desde a
data de 02/11/2016. Na ocasião condenou o IFES a pagar os valores devidos de modo
retroativo, determinando a 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, devendo ser respeitado o teto fixado para este Juizado. Em suas
razões, o recorrente sustenta a aplicação do artigo 4º da Orientação Normativa n, 06/2008 da
Secretaria de Recursos Humanos do MPOG que estabelece interpretação restritiva na
hipótese de concessão de abono de permanência aos ocupantes de funções de magistério na
educação infantil e no ensuno fundamental e médio, uma vez que inexiste previsão normativa
para tanto. A concessão na hipótese representaria ilegal ampliação do abono, o que é vedado
pelo ordenamento. Da análise da legislação de regência, vê-se que a autora somente faz jus ao
abono de permanência a contar da implementação do tempo integral de serviço e contribuição
necessários à aposentadoria, sem a redução de cinco anos. Pela eventualidade, pugna pela
aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11960/09,
minimamente até a data do julgamento do RE 870.947 - 20/09/2017. 

2. A parte autora oferece contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso (Evento 24).

3. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

4. De início, valho-me da fundamentação lançada em Sentença, a qual adoto
como razões de decidir. Eis os termos: 
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O mérito da questão (concessão de abono de permanência aos servidores públicos
beneficiados por aposentadoria especial) já foi decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal
nos autos do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, sendo este
feito o representativo da referida controvérsia alçado ao Tema 8881 , com trânsito em julgado
desde 17/05/2016. Trata-se, portanto, de matéria padronizada, motivo pelo qual faço
referência a tal Acórdão para aderir ao posicionamento do STF e declarar o direito do autor à
concessão/recebimento do abono de permanência, conforme resumo do referido julgado
abaixo transcrito:

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §
19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o
preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40,
§ 4º, da Carta Magna). 

Destaco, ainda, no mesmo sentido, decisão posterior ao ano de 2016, também adotada no
âmbito do TRF da 2ª Região, nos seguintes termos; 

Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível Nº CNJ : 0019248-
21.2016.4.02.5101 (2016.51.01.019248-1) RELATOR : Desembargador Federal MARCELO
PEREIRA DA SILVA APELANTE : SOLANGE MARIA DA ROCHA ADVOGADO: VIVIANO
RAMOS JUNIOR APELADO: UNIAO FEDERAL PROCURADOR: ADVOGADO DA UNIÃO
ORIGEM: 05ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00192482120164025101) Rio de Janeiro, 15
de fevereiro de 2017 EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE
PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E DESTA CORTEFEDERAL. I. Pretende a apelante o reconhecimento de seu direito ao
pagamento de abono de permanência desde a data em que preencheu os requisitos para
aposentadoria voluntária integral e especial, concedida aos professores da educação infantil,
ensino fundamental e médio. II. O abono de permanência constitui-se como vantagem
pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, concedida ao servidor que,
tendo alcançado os requistos para se aposentar voluntariamente, opta por permanecer em
atividade. III. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer óbice à
extensão do direito ao abono de permanência aos servidores públicos beneficiados por
aposentadoria especial. Isso porque a Constituição Federal não restringe a concessão da
vantagem apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a
aposentadoria voluntária comum. Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso dos autos,
tendo em vista que a aposentadoria diferenciada dos professores prevista no art. 40, § 5º, não
pode ser considerada afastada pelo art. 40, § 19, de modo que os professores que preenchem
os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em
atividade, fazem jus ao recebimento de abono de permanência. IV. Os embargos de declaração
opostos contra a sentença possuem evidente caráter protelatório, não revelando a intenção de
sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão, razão pela qual deve ser mantida a
multa fixada pelo Juízo a quo. V. Recurso parcialmente provido.

5. O Plenário Virtual do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu a repercussão geral
da controvérsia e reafirmou a jurisprudência daquela Corte Suprema, no sentido de que
não há qualquer óbice à extensão do direito ao abono de permanência aos servidores
públicos beneficiados por aposentadoria especial. Eis o quanto decidido na oportunidade:
"1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, parágrafo 19, da
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Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o
preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art.
40, parágrafo 4º, da Carta Magna)." O STF, ainda, em decisão mais recente, reafirmou ser a
tese então em debate aplicável também aos professores, conforme se vê do julgamento
do ARE 840465-RN, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 28/04/2016. Destaco, do
julgado, o seguinte excerto: "A aposentadoria diferenciada dos professores prevista no art.
40, parágrafo 5º, não pode ser considerada afastada pelo art. 40, parágrafo 19, de modo que
os professores que preenchem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e
que optem por permanecer em atividade, fazem jus ao recebimento de abono de
permanência."

6. Não há que se falar em "indevida" extensão do direito ao abono de
permanência, uma vez que a norma de regência originária - a Constituição Federal - em seu
artigo 40, §19 não fez distinção quanto à aposentadoria prevista no §5º, que ultima ratio
é hipótese de aposentadoria voluntária, desdobrada do §1º, III do mencionado artigo. O §5º
deve ser lido como continuidade teleológica do §1º, III. Assim, o texto do §19 por já
trazer expressa previsão de concessão do abono de permanência para a hipótese de
continuidade no trabalho após aposentadoria voluntária do servidor prevista no §1º, III,
também se aplica ao professor que se aposenta com o redutor de tempo. 

7. No que atine a correção monetária o STF, na sessão de julgamento de
20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

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.

8. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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. Deve ser, portanto, mantido os termos da Sentença, afastando-se a incidência
da TR dos cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11960/09, no que se refere à atualização monetária
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das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos
dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a
aplicação da TR, regulando a correção e os juros de mora.

10. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma
Recursal, uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da
TR, como incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe
tal exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já
era reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo
que não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de
julgamento de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal.

11. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática
advinda da repercussão geral essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

12. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso
inominado. Condeno o IFES no pagamento de custas (isento em razão do artigo 4º, I da Lei n.
9289/96) e honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação (art.
55, da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.  

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19
de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 500000079342v4 e do código CRC 08263609.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0004325-75.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: LEONARDO MUNIZ DE LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: JUSSARA A. A. DE CASTRO LONGUE (OAB ES014813)

RELATÓRIO

1. O IFES interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido da parte autora, condenando a ré à obrigação de pagar ao autor os valores relativos às
verbas salariais reconhecidas a título de RSC – Reconhecimento de Saberes e Competências
referentes ao período de março de 2013 a dezembro de 2014, inclusive com seus reflexos
sobre as rubricas de gratificação natalina (13.º salário) e adicional de 1/3 de férias relativas ao
mesmo período. Determinou a correção monetária sobre os valores retroativos, com correção
monetária pelo IPCA, ve 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, devendo ser respeitado o teto fixado para este Juizado. Em suas
razões defende a viabilidade da aplicação da TR. Ainda, que o julgado proferido no RE
870.947/SE está pendente de futura apreciação de pedido de modulação de efeitos, de modo
que minimamente deve ser considerada a data do julgamento do RE, qual seja 20/09/2017,
como limite para aplicação do índice. 

2. A parte autora apresentou contrarrazões.

3. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos de
sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE,
decidindo, que:

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
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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. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

6. Vale destacar que o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso
paradigma para sua aplicação em casos idênticos sobrestados na origem, bastando a
conclusão do julgamento do mérito da repercussão geral, com a efetiva publicação do acórdão
paradigma, nos termos do artigo 1040, III do referido diploma.

7. Não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de eventual modulação de
efeitos não tem o condão (processual ou material) de impedir a adoção, desde logo, da
interpretação dada pelo STF, até mesmo porque, ainda que haja modulação, ter-se-á tão-
somente uma limitação temporal. A declaração de inconstitucionalidade permanecerá hígida,
de modo que a adoção imediata do quando decidido pelo STF não irá afrontar a Constituição
Federal. O contrário, todavia, não se mostra verdadeiro. Nesta linha, já decidiu o próprio STF
pela imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado, como
se pode ver da ementa abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO.
PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA.
IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a
sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais,
o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.  (RE
1007733 AgR-ED/RS – Dje 31/10/2017 – destaques acrescentados).

8. Por fim, quanto ao requerimento para que seja feita, por essa Turma Recursal,
uma espécie de modulação do julgado quanto ao termo inicial do afastamento da TR, como
incide de correção monetária, nada a prover. Eis as razões. Primeiro que não cabe tal
exercício a esse Colegiado. Ademais, como bem ressaltado no acórdão, referido índice já era
reputado imprestável desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), de modo que
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não se afigura sequer razoável perpetrar seu manejo. O próprio STF na sessão de julgamento
de 20/09/2017 asseverou que a 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. Além do mais, a hipótese não pode ser
comparada àquela vivenciada no âmbito das ADIs n. 4357 e 4425. Isso porque a modulação
de efeitos naquela ocasião quis apaziguar as situações jurídicas consolidadas no tempo,
relativas tão-somente aos créditos já incluídos e/ou requisitados via precatório. Assim,
excetuando a hipótese de inclusão dos créditos em precatórios (ou de efetiva requisição)
ocorridas até 25/03/2015, a partir de então, a correção passou a se dar com o manejo do
IPCA-E (exceto para créditos tributários). Assim, hoje, eventual inscrição de crédito em
precatório não se utiliza mais do índice afastado, concluindo-se que, no âmbito dos
precatórios, ele foi efetivamente extirpado. Para que haja justa correlação, em verdade, a fase
de liquidação do julgado deve, também, contar com o afastamento completo da TR, sob pena
de se atribuir a índice já reputado inconstitucional, aplicabilidade para todos os cálculos que
passarem pelo período compreendido entre 2009 e 2015, situação que tornaria inócua a
decisão proferida pelo STF e por essa Turma Recursal. 

9. Até mesmo a decisão recentemente proferida pelo Min. Luiz Fux, dando
efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos por diversos Estados da federação
não afasta a higidez do julgado. Isso porque não se determinou a suspensão dos processos
correlatos nas instâncias inferiores. 

10. Ademais, ainda que não se observasse a sistemática geral, já explicitada,
advinda da repercussão geral, essa Turma Recursal estaria a declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

11. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o
INSS no pagamento de custas (isento em razão do artigo 4º, I da Lei n. 9289/96) e Honorários
advocatícios devidos correspondentes a 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.
9.099/95). Com o trânsito em julgado baixem-se os autos ao juízo de origem. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000321535v2 e do código CRC 219be2aa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5013215-31.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LUZIA PREMOLI
ADVOGADO: JOÃO PAULO COSTALONGA FABRIS (OAB ES027694)
ADVOGADO: ALAN ROVETTA DA SILVA (OAB ES013223)
ADVOGADO: EMILENE ROVETTA DA SILVA (OAB ES013341)
ADVOGADO: ADMILSON TEIXEIRA DA SILVA (OAB ES005395)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso
em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juiz do 3º Juizado Especial Federal, que
deferiu  pedido de tutela de urgência formulado pela autora, concedendo-lhe o benefício de
auxílio-doença a contar da decisão. Argumenta, em síntese, que tal decisão foi tomada com
base exclusiva em atestados particulares, desprezando a presunção de legitimidade inerente
aos atos dos peritos médicos do INSS. Defende que a determinação do pagamento sem lastro
representa grave lesão e com risco de irreversibilidade uma vez que os valores pagos
dificilmente serão passíveis de repetição. Subsidiariamente pugna seja fixada DCB, nos
termos da lei previdenciária.

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso,
mantendo hígida a decisão de origem (Evento 3).

03. A parte contrária apresentou contrarrazões (Evento 8).

04. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo ao exame do seu mérito.

 

VOTO

05. Nesses termos, tenho que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a
decisão proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões
expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo”. O juízo processante considerou, em sua decisão, que os atestados
acostados aos autos são conclusivos no sentido de que a parte autora é portadora de
neoplasia maligna da mama, circunstância que, em sede administrativa, foi reconhecida pela
autarquia previdenciária, consoante se extrai do SABI juntado aos autos. Da mesma forma,
asseverou que a parte autora logrou demonstrar, ao menos em cognição sumária, o
cumprimento dos requisitos do período de carência e da qualidade de segurado, na medida em
que possui contrato de parceria agrícola rural com vigência até 10/01/2022 (doc. 7 do evento
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1). Além disso, observou que a qualidade de segurada especial da autora já foi reconhecida
nos autos da ação previdenciária nº 0101905-78.2013.4.02.5051, ocasião em que a
demandante obteve na justiça, por certo período, o benefício de auxílio-doença. Considerou,
por fim, que a probabilidade de êxito da demanda somada ao perigo da demora autorizariam
a concessão da tutela de urgência. 

Some-se a isso o fato de que o indeferimento do benefício, na seara administrativa (DER
18/02/2019), ocorreu por não ter sido reconhecida a qualidade de segurada da autora e não
pela ausência de incapacidade (Evento 1 - OUT 8 do processo originário).  Ao contrário,
consta Laudo SABI, com data do exame em 27/02/2019, que informa ter sido a autora
submetida a nova reabordagem cirúrgica realizada em 13/02/2019 em razão de câncer de
mama, afirmando-se textualmente que estaria sem condições de retornar ao trabalho. Desse
modo, a concessão de tutela de urgência sem a realização prévia de perícia judicial não viola
a presunção de legitimidade dos atos do INSS, uma vez que a própria autarquia reconhece a
limitação incapacitante para o trabalho, sendo que a controvérsia dos autos diz respeito à
qualidade de segurado. Nesses termos, entendo que a decisão foi devidamente fundamentada e
a prova trazida aos autos analisada de modo escorreito. Ressalte-se que inexiste vedação
à concessão de provimento de urgência para a espécie ora tratada. 

Ainda, quanto ao argumento de irreversibilidade do provimento, faz-se necessário o exercício
de ponderação de valores. Explico. Em caso de improcedência final dos pedidos formulados
pela autora, o INSS poderá exercer seu direito de cobrança a qualquer tempo, não havendo
que se falar em irreversibilidade na tutela, nem tampouco em prejuízo ao erário. De outra
ponta, caberá à autora suportar os prejuízos advindos da decisão administrativa que comanda
o indeferimento de seu benefício, representará encargo excessivo a sua subsistência e de sua
família. 

De todo modo, não se afigura, por momento, elementos suficientes a justificar a reversão do
provimento jurisdicional exarado na decisão ora recorrida. 

Sequer o pleito subsidiário merece acolhida. Isso porque a fixação de DCB em momento
anterior ao julgamento do presente feito, se mostra prematura considerando que foi designada
perícia médica, a qual deverá indicar o tempo provável para recuperação do quadro de saúde
da autora. Desse modo, somente a análise judicial, em sede de cognição exauriente
(sentença) acerca do preenchimento dos requisitos será suficiente a dar estabilidade ao direito
ora tratado. 

Assim sendo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, de modo que permanece hígida
a decisão de origem.

06. Assim sendo VOTO POR negar provimento ao recurso para, ratificando os
termos da referida decisão, manter válida e produzindo seus efeitos a decisão proferida na
origem. Com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313068v3 e do código CRC 715a17f1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5011748-17.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA JOSE GIACOMIM DA SILVA
ADVOGADO: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR (OAB ES007564)
ADVOGADO: WILLIAN SOARES DE JESUS (OAB ES021251)

RELATÓRIO

01. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso
em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juiz do 3º Juizado Especial Federal, que
deferiu  pedido de tutela de urgência formulado pela autora, concedendo-lhe o benefício de
auxílio-doença a contar da decisão. Argumenta, em síntese, que tal decisão foi tomada com
base exclusiva em atestados particulares, desprezando a presunção de legitimidade inerente
aos atos dos peritos médicos do INSS e presumindo que a cessação do benefício visava
reduzir o número de pagamentos feitos e em razão do déficit previdenciário. Defende que a
determinação do pagamento sem lastro representa grave lesão e com risco de irreversibilidade
uma vez que os valores pagos dificilmente serão passíveis de repetição. 

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso,
mantendo hígida a decisão de origem (Evento 3).

03. O INSS apresentou petição sob a alcunha de Agravo Interno (Evento 8). A
parte contrária apresentou contrarrazões (Evento 9).

04. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. De início, quanto à petição do INSS veiculada no Evento 8 - Agravo Interno
- tal não conta com previsão legal ou regimental. De se destacar que a pretensão de levar o
tema à apreciação do colegiado já é inerente à lógica do prório recurso interposto
originalmente pela autarquia (previsto no artigo 4º, IV do Regimento Interno das Turmas
Recursais). A decisão proferida por essa Relatora carece de confirmação pelo Colegiado, o
que, inclusive, se faz nessa oportunidade. Desse modo, o requerimento veiculado na petição
somente pode ser analisado como espécie de pedido de reconsideração do quanto decidido.

06. Nesses termos, tenho que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a
decisão proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões
expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:
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Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo”. O juízo processante considerou, em sua decisão, que em se
tratando de ação que busca a concessão do benefício de auxílio-doença o laudo do médico
assistente é apto a indicar a verossimilhança da alegação de que a autora esteja sem plenas
condições físicas de voltar a trabalhar. Ressaltou, na oportunidade, que a comprovação segura
da incapacidade para o trabalho dependeria de prova pericial, porém, diante da
impossibilidade de sua realização imediata, sobretudo diante do esgotamento da dotação
orçamentária para custeio de perícias sob o regime de gratuidade de justiça, (causado
exatamente pelo elevado número de benefícios de incapacidade cassados e cancelados pela
operação chamada "pnete fino"),   os documentos unilateralmente obtidos pela autora seriam
suficientes, por momento, a servir como prova inequívoca, respaldando, assim, ao menos
provisoriamente, a manutenção da aposentadoria por invalidez sem os descontos inerentes às
mensalidades de recuperação. Também aferiu, quando da prolação da decisão, a presença
do risco de dano de difícil reparação, considerando o caráter alimentar das prestações
previdenciárias, destacando que o sustento da parte autora dependeria da manutenção do
pagamento integral das prestações vincendas. 

Some-se a isso o fato de que a autora vem recebendo o benefício desde 2005 (vide CNIS -
Evento2) , ou seja,  há quase QUINZE ANOS, de sorte que a alegada "presunção de
legitimidade do ato administrativo" não se sustenta em razão da presunção de permanência do
estado de incapacidade, considerando que o benefício vem sendo pago pela autarquia, de
modo ininterrupto há mais de uma década. Nesses termos, entendo que a decisão foi
devidamente fundamentada e a prova trazida aos autos analisada de modo escorreito.
Ressalte-se que inexiste vedação à concessão de provimento de urgência para a espécie ora
tratada. 

Ainda, quanto ao argumento de irreversibilidade do provimento, faz-se necessário o exercício
de ponderação de valores. Explico. Em caso de improcedência final dos pedidos formulados
pela autora, o INSS poderá exercer seu direito de cobrança a qualquer tempo, não havendo
que se falar em irreversibilidade na tutela, nem tampouco em prejuízo ao erário. De outra
ponta, à autora, suportar os prejuízos advindos da decisão administrativa que comanda a
cessação de seu benefício, representará encargo excessivo a sua subsistência e de sua família. 

De todo modo, não se afigura, por momento, elementos suficientes a justificar a reversão do
provimento jurisdicional exarado na decisão ora recorrida. 

Assim sendo indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, de modo que permanece hígida
a decisão de origem.

Intimem-se as partes do ora decidido. Na oportunidade, fica facultada a autora apresentar
suas contrarrazões no prazo legal. Ainda, comunique-se ao juízo de origem os termos dessa
decisão. Ultimadas as providências retornem os autos a essa Relatoria. 

07. Assim sendo VOTO POR negar provimento ao recurso para, ratificando os
termos da referida decisão, manter válida e produzindo seus efeitos a decisão proferida na
origem. Com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000311892v4 e do código CRC 92dd544c.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5004853-40.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ELIZABETH ABREU PAIVA
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATÓRIO

01. ELIZABETH ABREU PAIVA interpõe recurso em razão de decisão
interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Federal Cível de Vitória-ES, que indeferiu seu
pedido de tutela de urgência antecipada com o fim de obter, de imediato, o custeio do
tratamento da Síndrome de Irlen no Hospital dos Olhos em Belo Horizonte-MG. Argumenta,
em síntese, que, depois de tentar todos os meios para conseguir o tratamento através do SUS,
encontrou clínica especializada que oferece o tratamento adequado. Porém, por ser pessoa de
baixa renda, necessita do amparo estatal para ter acesso. Argumenta acerca do direito
universal à saúde, de modo que restaria atendido o requisito do artigo 300 do CPC –
probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano esse se afigura em razão da piora de sua
condição clínica com o passar do tempo. 

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência
recursal (Evento 3).

03. A União e o Estado do Espírito Santo apresentaram contrarrazões (Eventos
10 e 12).

04. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo ao exame do seu mérito.

 

VOTO

05. Tenho que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão
proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas
como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo”. O juízo processante considerou, em sua decisão, que a autora não
apresentou relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco
imediato para a caracterização da urgência nos processos judiciais, conforme determinado no
evento 3. Ainda, argumentou que o exame apresentado no ANEXO4, foi
realizado em 05/05/2018, ou seja, cinco meses anteriores à propositura da demanda, tendo
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sido relatado no referido documento que a autora já apresentava o referido problema de visão
há algum tempo, não havendo qualquer documento nos autos que indique risco iminente para
a visão da autora ou urgência no tratamento indicado.

Verifico, ainda, no feito de origem, que foi determinado às partes, em 01/04/2019, que
especificassem as provas que pretendem produzir (Evento 37), de modo que está sendo,
novamente, oportunizada a devida comprovação do direito perquirido e sua urgência. 

Não há, no momento, razão para ser afastada a decisão proferida pelo juízo de origem. Os
argumentos trazidos na inicial do feito de origem e reiterados no presente recurso, precisam
ser devidamente sopesados à vista da resposta do réu, juntada de documentos pertinentes e
eventual realização de  prova pericial.

De todo modo, não se afigura, por momento, elementos suficientes à concessão da tutela de
urgência pretendida.

Assim sendo, indefiro a tutela provisória de urgência recursal.

06. Destaco, ainda, que após prolação da decisão nesses autos a ora agravante
peticionou nos autos principais, em 14/05/2019, requerendo a designação de competente
perícia judicial médica com o intuito de demonstrar os efeitos da síndrome a qual acometida a
autora, em especial os algeados desequilíbrios causados e a necessidade de tratamento
específico para o caso concreto, o que é compatível com o fundamento defendido por essa
Relatora, atinente à necessidade de produção de prova pericial para dar suporte a eventual
modificação da decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência.

07. Assim sendo VOTO POR negar provimento ao recurso para, ratificando os
termos da referida decisão, manter válida e produzindo seus efeitos a decisão proferida na
origem. Com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, 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 500000313097v2 e do código CRC 61eddca6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5009594-26.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: RUY DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO
TETO PREVIDENCIÁRIO. 2,28% E 1,75%. EXTENSÃO AOS DEMAIS
BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

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 tal índice deveria ser estendida 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
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novo teto.

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
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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 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
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manutenção.

Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA. 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000305900v2 e do código CRC c7c0f262.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5008612-12.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: RAULINDO SALES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO
TETO PREVIDENCIÁRIO. 2,28% E 1,75%. EXTENSÃO AOS DEMAIS
BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

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 tal índice deveria ser estendida 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
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novo teto.

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
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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 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
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manutenção.

Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA. 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000328197v1 e do código CRC 70b7d552.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0500106-24.2016.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CREUZA MARIA ROSA DE JESUS SEVERINO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO. CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
INCAPACIDADE COMPROVADA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
SÚMULA 47 DA TNU. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO EX OFFICIO PARA O
INPC.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 70) interposto pelo INSS contra sentença (Evento
nº 62) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de auxílio-doença (NB
31/614.445.347-8), bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data
da perícia (24.10.2017). O magistrado a quo entendeu que a incapacidade da autora, apesar de
reconhecida como total e temporária pelo perito judicial, é, no entanto, definitiva, ao analisar
suas condições pessoais.

2. Em suas razões recursais, o órgão previdenciário alega que a parte tem incapacidade
temporária, pleiteando a reforma da sentença no que tange à concessão da aposentadoria por
invalidez. Ademais, pede pela majoração do prazo para cumprimento da obrigação para 45
(quarenta e cinco) dias, solicitando também a alteração do critério de correção monetária para
a TR, ao invés do IPCA-E.

3. Contrarrazões da parte autora pugnando pela manutenção da sentença (Evento nº 73).

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
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6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Primeiramente, no que tange ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido, nada há para ser
reformado, uma vez que se tratou de uma ordem condicionante, e, no caso concreto, já houve
o cumprimento da obrigação por parte do órgão previdenciário dentro de prazo razoável
(Evento nº 79).

9. Prosseguindo, a partir da análise do laudo juntado aos autos, a autora é trabalhadora rural e
portadora de Dor Articular, Cervicalgia e Lombalgia, com suspeita de Cardiopatia Isquêmica,
IAM Prévio e AVC Prévio (quesito V– fl. 85). Concluiu o perito judicial pela incapacidade
temporária da autora, estipulando um prazo de 90 (noventa) dias para que seja feita uma nova
avaliação.

10. Não obstante, o juiz de piso observou as condições pessoais da segurada, que é rural, tem
baixa escolaridade (1º ano do ensino fundamental) e idade avançada (59 anos). Importante
frisar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo analisar todo o contexto
probatório que lhe é apresentado para o deslinde da causa, observando sempre os princípios
gerais da proporcionalidade e razoabilidade, conforme dispõem os Artigos 371 e 479 do
CPC/2015:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

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 utilizado pelo perito.

11. Entendo que o magistrado a quo analisou o mérito à luz do laudo pericial e demais
documentos, bem como as condições pessoais da segurada, de forma correta, sem que
houvesse alguma mácula em tal convencimento, seguindo o que dispõem os dispositivos
legais retro transcritos. Em consonância com o pronunciamento, acredito não se tratar, in
casu, de incapacidade temporária, mas definitiva para a atividade rural. Não há como ignorar
que a profissão da autora é braçal, necessitando dispor de esforços físicos a todo momento, e,
em razão de todas as implicações que as enfermidades em questão ocasionam, seria
extremamente penoso para a recorrida voltar a suas atividades laborais, bem como
inadequado esperar que ela desempenhe suas funções com normalidade. Sob a perspectiva das
demais atividades, que não exijam muito esforço físico, é possível considerar
haver incapacidade parcial. Nesse contexto, pode-se invocar a Súmula 47 da TNU: Uma vez
reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições
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pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Conforme
exposto, as condições pessoais são desfavoráveis, sendo improvável a reinserção de CREUZA
no mercado de trabalho. Some-se a isso o fato de que as doenças em questão são
incompatíveis com a função desempenhada pela recorrida, tornando-se plausível a concessão
do benefício ora mencionado.

12. Por tais razões, faz jus a parte autora à concessão do auxílio-doença (NB 31/ 614.445.347-
8) desde o requerimento, em 20.05.2016, com sua conversão em aposentadoria por invalidez,
com DIB na data da perícia, em 24.10.2017.

13. Com relação à correção monetária determinada no momento da condenação, insta frisar
que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, ao julgar o RE 870.947, afastou o
uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. Fixou o
Supremo, 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”.

14. Declarada a inconstitucionalidade da TR, e em se tratando aqui de benefício
previdenciário, aplica-se o INPC, índice de correção monetária eleito pelo art. 41-A da Lei nº
8.213/1991 (com a redação da Lei nº 11.430/2006) para reajustar os benefícios
previdenciários.

15. Portanto, merece reparos também a sentença nesse aspecto, uma vez que determinou a
utilização do IPCA-E para a fixação do critério de correção monetária dos valores atrasados, o
que não está de acordo com o art. 41-A da Lei nº 8.213/1991 (com a redação da Lei nº
11.430/2006).

VOTO

 

16. Por tudo que foi exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, alterando apenas o critério de correção monetária para
o INPC, considerando que a matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de
modo que sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus (REsp
1.673.368, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em
15/08/2017, DJE 22/8/2017). Isenção de custas. Condenação do recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Publique-se.
Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado
pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância ao art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000304794v5 e do código CRC cd255db7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002920-63.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO DE CASTRO SIMPLICIO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RECURSO DO INSS. TEMA
REPRESENTATIVO 164 DA TNU. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO
BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (Evento nº 30), em face de sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário à parte autora desde
a data do ajuizamento (20.11.2018), devendo ser mantido o pagamento até a constatação da
plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado.
Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, determinando a implantação do benefício em
um prazo de 30 (trinta) dias corridos e fixando multa por descumprimento da ordem de
urgência no importe de R$500,00 por dia de atraso.

2. Em suas razões recursais, o órgão previdenciário alega ser indevido o afastamento da
aplicação dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91, acrescentados pela Lei n.º
13.457/2017, pugnando pelo estabelecimento de uma DCB fixa. Ademais, pleiteia a
majoração do prazo para cumprimento para 45 (quarenta e cinco) dias, e afirma ser descabido
o valor da multa estabelecido, pugnando por sua extinção ou mesmo redução de valor para o
importe de R$ 50,00.

3.  Contrarrazões da parte autora (Evento nº 35) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Primeiramente, no que tange ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido, nada há para ser
reformado, uma vez que se tratou de uma ordem condicionante, e, no caso concreto, já houve
o cumprimento da obrigação por parte do órgão previdenciário dentro de prazo razoável
(Evento nº 39). Por outro lado, no que tange ao importe da multa, entendo que seria
desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais), razão
pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia, em caso de comprovação de
desobediência futura.

6. Quanto à fixação da DCB, noto que a perita judicial atestou uma incapacidade temporária
da parte autora desde 18.08.2018, e, como não houve requerimento administrativo posterior à
DII fixada, fixou a sentença a data do ajuizamento da ação como a DIB (20.11.2018). No
entanto, o pronunciamento não estabeleceu DCB, razão pela qual acolho o argumento do
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órgão previdenciário para estabelecer a data de cessação de benefício fixa em 17.03.2019,
uma vez que foi estimado pela perita um prazo de 02 (dois) meses a contar da lavratura do
laudo para a retomada da capacidade laboral do segurado (17.01.2019). A necessidade de
estabelecer uma DCB fixa no presente caso decorre das seguintes teses firmadas pela Turma
Nacional de Uniformização, em sede de julgamento de Temas Representativos (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"
(PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305/PE, JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA
GONÇALVES, JULGAMENTO: 19/04/2018, PUBLICAÇÃO: DJE - Data: 20/09/2018).

7. Importante frisar ser possível que o beneficiário solicite a prorrogação do auxílio, caso
ainda se encontre incapacitado. Com efeito, o agendamento de nova perícia para fins de
prorrogação do benefício pode ser requerido nos 15 (quinze) dias que antecedem a data da
cessação do benefício (DCB) prevista e, qualquer que seja a data do agendamento da perícia,
será garantido o pagamento do benefício até a realização do ato médico.

8. Com relação à correção monetária determinada no momento da condenação, insta frisar
que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, ao julgar o RE 870.947, afastou o
uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. Fixou o
Supremo, 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”.

9. Declarada a inconstitucionalidade da TR, e em se tratando aqui de benefício previdenciário,
aplica-se o INPC, índice de correção monetária eleito pelo art. 41-A da Lei nº 8.213/1991
(com a redação da Lei nº 11.430/2006) para reajustar os benefícios previdenciários.

10. Portanto, merece reparos também a sentença nesse aspecto, uma vez que determinou a
utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) para a fixação do critério de
correção monetária dos valores atrasados, o que não se aplica ao presente caso.

VOTO
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11. Por tudo que foi exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, dar-
lhe PARCIAL PROVIMENTO, de modo a fixar a DCB na data de 17.03.2019, reduzir o
valor da multa para R$ 100,00 em caso de desobediência futura e alterar o critério de correção
monetária para o INPC, considerando que a matéria relativa à correção monetária é de ordem
pública, de modo que sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in
pejus (REsp 1.673.368, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva,
julgamento em 15/08/2017, DJE 22/8/2017). Sem condenação em custas nem honorários, ante
o provimento parcial do recurso. 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). 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). A correção monetária deve seguir a variação do INPC.
Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em
julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo
de origem, com a observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000287985v4 e do código CRC 7259efc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5002680-74.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARLINDO ZUMERLE (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RECURSO DO INSS. TEMA
REPRESENTATIVO 164 DA TNU. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO
BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (Evento nº 30), em face de sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário à parte autora (NB
622.428.198-3). O pronunciamento estabeleceu a DIB em 21.03.2018, devendo ser mantido o
pagamento até pelo menos 20.08.2019, apenas podendo ser cessado após esta data mediante a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do
segurado. Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, determinando a implantação do
benefício em um prazo de 30 (trinta) dias corridos e fixando multa por descumprimento da
ordem de urgência no importe de R$500,00 por dia de atraso.

2. Em suas razões recursais, o órgão previdenciário alega ser indevido o afastamento da
aplicação dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91, acrescentados pela Lei n.º
13.457/2017, pugnando pelo estabelecimento de uma DCB fixa. Ademais, pleiteia a
majoração do prazo para cumprimento para 45 (quarenta e cinco) dias, e afirma ser descabido
o valor da multa estabelecido, pugnando por sua extinção ou mesmo redução de valor para o
importe de R$ 50,00.

3. Contrarrazões da parte autora (Evento nº 35) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Primeiramente, no que tange ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido, nada há para ser
reformado, uma vez que se tratou de uma ordem condicionante, e, no caso concreto, já houve
o cumprimento da obrigação por parte do órgão previdenciário dentro de prazo razoável
(Evento nº 39). Por outro lado, no que tange ao importe da multa, entendo que seria
desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais), razão
pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia, em caso de comprovação de
desobediência futura.

6. Quanto à fixação da DCB, acolho o argumento do órgão previdenciário para estabelecer a
data de cessação de benefício fixa em 20.08.2019, podendo o segurado solicitar a prorrogação
do benefício, caso ainda se encontre incapacitado, uma vez que foram firmadas as seguintes
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teses pela Turma Nacional de Uniformização em sede de julgamento de Temas
Representativos (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"
(PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305/PE, JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA
GONÇALVES, JULGAMENTO: 19/04/2018, PUBLICAÇÃO: DJE - Data: 20/09/2018).

7. Assim, o agendamento de nova perícia para fins de prorrogação do benefício pode ser
requerido nos 15 (quinze) dias que antecedem a data da cessação do benefício (DCB)
prevista e, qualquer que seja a data do agendamento da perícia, será garantido o pagamento do
benefício até a realização do ato médico.

8. Com relação à correção monetária determinada no momento da condenação, insta frisar
que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, ao julgar o RE 870.947, afastou o
uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. Fixou o
Supremo, 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”.

9. Declarada a inconstitucionalidade da TR, e em se tratando aqui de benefício previdenciário,
aplica-se o INPC, índice de correção monetária eleito pelo art. 41-A da Lei nº 8.213/1991
(com a redação da Lei nº 11.430/2006) para reajustar os benefícios previdenciários.

10. Portanto, merece reparos também a sentença nesse aspecto, uma vez que determinou a
utilização do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09) para a
fixação do critério de correção monetária dos valores atrasados, o que não está de acordo com
a jurisprudência do STF.

VOTO
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11. Por tudo que foi exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, dar-
lhe PARCIAL PROVIMENTO, de modo a fixar a DCB na data de 20.08.2019, reduzir o
valor da multa para R$ 100,00 em caso de desobediência futura e alterar o critério de correção
monetária para o INPC, considerando que a matéria relativa à correção monetária é de ordem
pública, de modo que sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus
(REsp 1.673.368, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em
15/08/2017, DJE 22/8/2017). Sem condenação em custas nem honorários, ante o provimento
parcial do recurso. 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). 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). A correção monetária deve seguir a variação do INPC. Publique-se. Intimem-
se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com a
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000287465v5 e do código CRC be93c018.
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RECURSO CÍVEL Nº 0012108-43.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA CARDOSO PRATTI (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DII POSTERIOR À
DER. SÚMULA 576 DO STJ. ENTENDIMENTO DA TNU. LAUDO PERICIAL
JUDICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONSIDERAR A
DIB COMO A DATA DA CITAÇÃO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 36) interposto pelo INSS contra sentença (Evento
nº 20) que julgou procedente o pedido autoral de aposentadoria por invalidez com DIB em
01.06.2017, data de início da incapacidade, segundo o que foi atestado pelo laudo pericial
juntado aos autos.

2. Em suas razões recursais o réu alega que não houve requerimento administrativo
contemporâneo, pleiteando a reforma do pronunciamento no que tange à data de início do
benefício, para considerá-la a data da citação válida do órgão previdenciário (09.02.2018).

3.  Contrarrazões da parte autora (Evento nº 40) pugnando pela manutenção da sentença em
todos os seus termos.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Pois bem. Foi juntado aos autos, juntamente com a petição inicial, comunicação de
indeferimento do pedido auxílio-doença à parte autora realizado em 04.08.2016 (NB
615.337.607-3). Ocorre que o nobre perito judicial atestou em seu laudo estar a recorrida
acometida de incapacidade total e permanente desde a data de 01.06.2017. Nesse sentido,
observo que a data do requerimento (DER) é anterior à data de início da incapacidade (DII).

6. Nesses casos, aplica-se a Súmula 576 do STJ: “Ausente requerimento administrativo no
INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente será a data da citação válida”. No mesmo sentido, vejamos o entendimento da
Turma Nacional de Uniformização:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE FIXA A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE
APÓS A DATA DA CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR, MAS ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NA
DATA DA CITAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
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[...] Considerando que a data de início de incapacidade (DII) da autora é posterior à data de
cessação do benefício, o INSS interpôs o presente recurso requerendo a reforma do acórdão
impugnado, uma vez que não teve oportunidade sequer para avaliar a autora à época, isto é,
não houve ato administrativo do INSS equivocado a ser revisto pelo Judiciário na data em que
se considerou configurada o início de incapacidade do autor, como havia sido decidido pela
decisão de 1ª instância. Em síntese: apresentando o requerente paradigma desta Turma
Nacional, a tese jurídica objeto da divergência é a de que, uma vez fixada a data do início da
incapacidade (DII) em data posterior à DCB/DER, deverá ser fixada a DIB na data da citação
do Réu ou, sucessivamente, na data do ajuizamento da ação. Relatei. Passo a proferir o
VOTO. Em recente julgamento de caso análogo ao do presente Incidente, esta Turma
Uniformizadora já teve a oportunidade de se manifestar que sendo a incapacidade posterior
ao requerimento, "a fixação da DIB na data do início da incapacidade (ocorrida
anteriormente ao ajuizamento da ação), implicaria em atribuir ao INSS o ônus pela ciência
ficta do implemento das condições ao benefício anteriormente a sua citação, contrariando o
entendimento esposado pelo STJ, no sentido de que apenas quando toma ciência efetiva do
litígio com a citação incide em mora a Autarquia" (PEDILEF 50020638820114047012, Juiz
Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, DOU 06/03/2015, p. 83/193.). Na vertente, a
incapacidade laboral foi pericialmente fixada em data posterior (julho/2010) à cessação
administrativa de anterior benefício (DCB 18/11/2009), sequer existindo novo requerimento
administrativo. Por conseguinte, é o caso de se aplicar o entendimento jurisprudencial retro
destacado, porquanto a fixação da DIB na data do início da incapacidade (ocorrida
anteriormente ao ajuizamento da ação), implicaria em atribuir ao INSS o ônus pela ciência
ficta do implemento das condições ao benefício anteriormente a sua citação. Incidente de
Uniformização CONHECIDO e PROVIDO para fixar a DIB da aposentadoria por invalidez
na data da citação do INSS, considerada como termo inicial para a implantação do referido
benefício, mantidos os demais termos do acórdão recorrido. (TNU - PEDILEF:
50024169420124047012, Relator: JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, Data de
Julgamento: 11/09/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

7. No caso em tela, fato é que a data de início da incapacidade (DII) não engloba a data do
requerimento administrativo (DER), a qual surgiu em momento anterior. Por isso, estabelecer
a DIB na DII implicaria o ônus da ciência ficta ao INSS no que tange ao preenchimento de
todos os requisitos para a concessão do benefício, contrariando o entendimento do STJ de que
a data da citação válida constitui em mora a Autarquia.

8. Portanto, merece reparos a sentença, para que seja considerada como a DIB a data da
citação do órgão previdenciário, que é, de fato, a data de 09.02.2018.

VOTO

9. Por tudo que foi exposto, voto por CONHECER do recurso do réu e, no mérito, dar-lhe
PROVIMENTO, para reformar a sentença no que tange à DIB, considerando-a a data
da citação válida (09.02.2018). Sem condenação em custas nem honorários, ante o
provimento do recurso. 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). 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). A correção monetária deve seguir a variação do INPC. Publique-se.
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Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado
pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com a
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000291236v2 e do código CRC 3f43fa48.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
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RECURSO CÍVEL Nº 0018147-68.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARA NUBIA SARMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
INDEVIDA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRECEDENTE DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS
RECURSAIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 56) interposto pela parte autora por meio da
Defensoria Pública da União contra sentença (Evento nº 47) que julgou parcialmente
procedente a demanda para condenar o INSS a pagar auxílio-doença de 09.12.2016 a
09.02.2017.

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega estar acometida de incapacidade definitiva, e
não temporária, a contrario sensu do que foi concluído pelo laudo pericial. Pleiteia, assim, a
conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

3.  O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso inominado, apesar de devidamente
intimado (Evento nº 53).

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Dos autos, extrai-se que a autora, MARIA NUBIA SARMENTO, apresenta diagnóstico de
Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes, Hipotireoidismo e Artrose. Determinou o
magistrado a quo a realização de perícia médica com profissionais especializados em
Ortopedia (Evento nº 13) e Medicina do Trabalho (Evento nº 38) para melhor elucidação da
causa.

9. Ocorre que os dois laudos foram uníssonos em atestar que, no ato da perícia, a parte autora
não estava incapacitada para sua atividade habitual de técnica em enfermagem, no que tange
às diferentes patologias diagnosticadas. Nesse ponto, é necessário verificar se os laudos
consignados foram suficientes para a conclusão pela capacidade laborativa.

10. Pois bem. O Dr. Nilo Lemos Neto (CRM-ES 10.012), especialista em Ortopedia e
Traumatologia, constatou em resposta ao quesito de nº 10 que a autora esteve realmente
incapacitada de dezembro de 2016 e até 60 (sessenta) dias depois. No quesito de nº 05,
afirmou o perito que sua avaliação foi pautada pelo exame físico realizado no ato da perícia,
laudos médicos e exames complementares apresentados pela parte, enumerando, inclusive,
alguns deles.

11. Já o Dr. Bruno Passamani Machado (CRM-ES 12.882), especialista em Medicina do
Trabalho, reconheceu o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica e alterações
ortopédicas. No entanto, informou não estar a parte incapacitada para o trabalho, afirmando
que a hipertensão é “doença crônica que demanda continuidade de tratamento a fim de se
evitar complicações futuras, mas que permite o desempenho de atividades laborais e da vida
cotidiana da pericianda. (...) Não há limitações de qualquer natureza”. Em resposta ao
quesito de nº 05, afirmou que pautou sua avaliação nos mesmos exames analisados pelo
médico Ortopedista.

12. A partir do exposto, resta verificar se há, de fato, elementos que possam desconstituir o
que foi concluído pelos laudos periciais judiciais, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial
formulado é produzido de maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo
médico particular é prova unilateral.

13. Da análise dos laudos juntados, constato que não restaram configurados elementos que
pudessem levar à conclusão de uma incapacidade laboral definitiva, constatando-se uma
incapacidade temporária para a atividade habitual apenas no período atestado pelo médico
Ortopedista. Além disso, cumpre destacar que os profissionais nomeados pelo juízo levaram
em consideração os exames levados no ato da perícia pela parte autora, indicando este
aspecto em todos os seus pareceres.  
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14. Nessa perspectiva, fundamental relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".

15. Ademais, cabe salientar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente possível uma
pessoa ser portadora das doenças alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor,
sendo este o caso dos autos. Desse modo, para que haja o direito à aposentadoria por
invalidez, não basta ao segurado comprovar que está acometido por uma patologia: faz-se
necessário confirmar que aquela enfermidade causa alterações que impedem o desempenho de
toda e qualquer atividade laborativa.

16. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações dos 02 (dois) laudos periciais consignados, tampouco constato nenhum vício nos
mesmos, por considerar que se encontram coesos e bem precisos em seus termos. Frise-se que
o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao magistrado
acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo indicar os
motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).

17. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.  

VOTO

18. Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pela recorrente
MARIA NUBIA SARMENTO, mas no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que condenou o INSS a pagar auxílio-doença à parte autora de
09.12.2016 a 09.02.2017. Custas ex lege. Condeno a recorrente em Honorários advocatícios,
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei
nº 9.099/1995; mas, sendo a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita,
suspendo a cobrança, de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito
em julgado deste acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC/15, remetam-se os autos ao
Juízo de origem para a liquidação e a execução do decisum condenatório. Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000309775v2 e do código CRC 0c88577f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5003268-81.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: EGILSON NATIVIDADE D ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS. SÚMULA 77 DA TNU. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 30) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 24) que julgou improcedente o pedido de manutenção da aposentadoria por
invalidez (DCB em 26.09.2018), e, alternativamente, de auxílio-doença, sob o fundamento de
que não mais restava configurada a incapacidade do autor para o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega ainda haver incapacidade, a contrario sensu do
que foi concluído pelo laudo pericial. Nesse sentido, mostra irresignação com as conclusões
do perito judicial.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 34) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
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ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Segundo o laudo pericial juntado (Evento nº 13), o autor se queixa de dores no tornozelo
direito, após trauma no membro no ano de 2001. Dos laudos médicos juntados aos autos pelo
INSS (Evento nº 08), extrai-se que o recorrente foi submetido a tratamento cirúrgico no ano
de 2002. Não obstante, afirma o perito que não mais resta configurada nenhuma incapacidade
para o trabalho. Nesse sentido, é necessário verificar se o laudo pericial judicial foi conclusivo
e suficiente para a conclusão da plena capacidade laboral. Vejamos o que foi descrito pelo
Perito.

[...]

9. Resta agora verificar se há, de fato, elementos que possam desconstituir o que foi concluído
pelo laudo pericial judicial, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial formulado é produzido de
maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo médico particular é prova
unilateral.

10. Nesse sentido, é importante apurar que, pelo que consta no laudo pericial judicial, não
estavam configurados elementos que pudessem levar a conclusão da incapacidade laboral,
seja ela parcial ou total (resposta aos quesitos 11 e 12).  Ademais, pelo que consta na parte da
“história clínica” do paciente descrita pelo perito, o laudo analisou os documentos levados
pela parte autora no ato da perícia, inclusive citou o Dr. Abel Ferreira uma radiografia
apresentada (setembro/2018), atestando ter o membro “placa e parafusos com degeneração
leve, não visualizando soltura de material”.
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11. Partindo para a análise do recurso inominado, alega o recorrente que o tratamento
fisioterapêutico e à base de analgésicos são insuficientes para que recupere sua plena
capacidade laboral, indicando que a única forma de se restabelecer seria mediante nova
cirurgia. No entanto, compulsando os autos, não verifico elementos que comprovem ter sido
submetido o autor a um tratamento extensivo para seu quadro álgico. Além disso, refere-se o
nobre perito especialista em Ortopedia a possibilidade de tratamento gratuito através do SUS,
não havendo indicação em nenhum momento à necessidade de novo tratamento cirúrgico.
Dessa feita, não merece prosperar a invocação do artigo 101 da lei 8.213/1991 pelo
recorrente.

12. Ainda, não verifico nos autos a presença de documentos relevantes e capazes de
desamparar as observações do laudo pericial consignado. Frise-se que o princípio do livre
convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao magistrado acolher as provas que
reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo indicar os motivos que fundaram seu
convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).

13. Nessa perspectiva, é importante relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".

14. Quanto à alegação de que as condições pessoais da parte autora não permitem sua
reinserção no mercado de trabalho, esta não deve prosperar, eis que não reconhecida a
incapacidade do recorrente para suas atividades, conforme se extrai dos autos. Seguindo o
disposto pela Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização: “O julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade
do requerente para a sua atividade habitual”.

15. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

16. Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pelo
recorrente EGILSON NATIVIDADE DE ALMEIDA, mas no MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, não concedendo o benefício por incapacidade. Custas ex lege. Condeno a
recorrente em Honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995; mas, ante o deferimento da Gratuidade
de Justiça ao Evento nº 03, suspendo para o recorrente EGILSON NATIVIDADE DE
ALMEIDA a cobrança, de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito
em julgado deste acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC/15, remetam-se os autos ao
Juízo de origem para a liquidação e a execução do decisum condenatório. Cumpra-se.
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RECURSO CÍVEL Nº 0037552-78.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: FRANCISCO PAZITO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
INDEVIDA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. PRECEDENTE DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 26) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 19) que julgou parcialmente procedente a demanda para restabelecer o benefício
previdenciário de auxílio-doença nº 615.210.619-6 com DIB em 31.12.2016 e DCB em
31.07.2017, e conceder um novo período do referido benefício, com DIB em 07.03.2018 e
cessação 45 (quarenta e cinco) dias após sua implantação.

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega ser a incapacidade definitiva, e não temporária,
a contrario sensu do que foi concluído pelo laudo pericial. Pleiteia, assim, a conversão do
benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 35) pugnando pela total improcedência do pedido
recursal, reiterando suas manifestações anteriores.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Vejamos as conclusões do perito judicial. Segundo o que consta no laudo acostado aos
autos (Evento nº 11), há como constatar no autor um passado de artrodese lombar,
procedimento realizado na coluna. Reconheceu o perito a incapacidade total e temporária da
parte autora no que tange ao pós-operatório do procedimento descrito, compreendendo o
período de julho de 2016 a julho de 2017, o que alcança o período de cessação do auxílio-
doença de nº 615.210.619-6. Também atestou haver incapacidade temporária no ato da
perícia, devido à constatação de feridas nos membros inferiores do autor, estimando um
período de 14 dias para sua recuperação. Devido à demora na juntada do laudo pericial aos
autos, determinou o pronunciamento impugnado a cessação do novo benefício em 45
(quarenta e cinco) dias após a sua implantação, nos termos do Enunciado nº 120 da FOREJEF
da 2ª Região.

9. A partir do exposto, resta verificar se há, de fato, elementos que possam desamparar o que
foi concluído pelo laudo pericial judicial, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial formulado é
produzido de maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo médico particular
é prova unilateral.

10. Da análise do laudo juntado, constato que não restaram configurados elementos que
pudessem levar à conclusão da definitiva incapacidade laboral.  Além disso, cumpre destacar
que o profissional nomeado pelo juízo levou em consideração os exames levados no ato da
perícia e juntados aos autos pela parte autora, indicando este aspecto em seu parecer, e,
inclusive, citando alguns deles: “[...] laudo médico atestando artrodese de coluna em
jul/2016. Radiografia de coluna lombo sacra (jul/2016 e out/2016), mostrando artrodese L3-
L5. Ressonância Magnética de Coluna Lombo Sacra (dez/2015), mostrando abaulamento L3-
L5” (História Clínica).  

11. Nessa perspectiva, fundamental relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".

12. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Ainda assim, estando o laudo judicial
em devida forma, sem vícios, coeso e fundamentado, e sendo o mesmo, em princípio,
imparcial, devem prevalecer as suas constatações de índole técnica sobre as dos laudos
particulares, que têm cunho unilateral. Frise-se que o princípio do livre convencimento
motivado, em julgado do STF, permite ao magistrado acolher as provas que reputar mais
relevantes ao deslinde da causa, devendo indicar os motivos que fundaram seu
convencimento:
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A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).  

13. Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

14. Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pelo
recorrente FRANCISCO PAZITO, mas, no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença no que tange ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença n°
615.210.619-6 à parte autora, com início em 31/12/2016 (DIB) e cessação em 31/07/2017
(DCB), e à concessão de novo benefício de auxílio-doença ao autor, com início em
07/03/2018 (DIB) e cessação em 45 (quarenta e cinco) dias após a implantação do
benefício. Custas ex lege. Condeno a recorrente em Honorários advocatícios, correspondentes
a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995;
mas, ante o deferimento da Gratuidade de Justiça ao Evento nº 03, suspendo para o recorrente
a cobrança de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado
deste acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC/15, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para a liquidação e a execução do decisum condenatório. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000307926v3 e do código CRC 53c15165.
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Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
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RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5000187-30.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MAURO CESAR RACANELLI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 35 – fls.1/12) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença e/ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e
exames médicos da parte autora; que não foram analisados os documentos particulares
juntados, já que está devidamente comprovada a incapacidade laborativa da parte autora para
sua atividade de oleiro. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial. Contrarrazões (evento 38).

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência
Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia
um benefício do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença - incapacidade provisória e
por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez são obrigados
a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo
possível o cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

MAURO CESAR RACANELLI propôs demanda objetivando a condenação do
INSS a conceder aposentadoria por invalidez desde 30/12/2015 ou auxílio-doença.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/612.921.097-7,
formulado em 30/12/2015, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou
incapacidade para o trabalho (evento 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou perda de força
nos membros superiores (quesitos 2-3, evento 17), mas avaliou que o autor possui aptidão
para exercer a atividade habitual de oleiro (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho.

O autor impugnou o laudo pericial (evento 22).

“No intuito de chamar o feito à ordem, destaca e impugna desde já a
inobservância do disposto no art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil, visto que não fora
emitida intimação em nome dos doutos patronos do Requerente, sendo emitida apenas em
nome do Requerente, quando do Despacho de nomeação do perito para realização da perícia
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judicial, para os fins de cumprir o determinado no dito dispositivo legal. Assim, a apreciação
dos presentes quesitos complementares se faz necessário em respeito ao princípio do
contraditório e da ampla defesa”.

A intimação do ato ordinatório com o agendamento da perícia (evento 7) foi
feita de forma exclusivamente eletrônica (evento 8). A intimação eletrônica é dirigida aos
advogados da parte autora, não se trata de intimação pessoal do autor.

A intimação eletrônica no e-Proc observou regularmente as seguintes normas
da Resolução nº TRF2-RSP-2018/00017:

Art. 25. As citações, intimações e notificações serão realizadas diretamente no
e-Proc, dispensada a publicação em diário oficial ou a expedição de mandado, excetuadas as
citações de feitos que envolvam os Direitos Processuais Criminal e Infracional (art. 6º da Lei
nº 11.419/2006), ou quando determinado pelo magistrado da causa.

.....................................................................................................................

§ 2º Considerar-se-á realizada a intimação e a citação pelo sistema no dia em
que o destinatário efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão, certificando-se
automaticamente nos autos a sua realização, na forma do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

§ 3º A consulta referida no parágrafo anterior deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

O autor alegou que “não foi reconhecida a incapacidade laboral do
Requerente. Entretanto, ao responder aos quesitos de número 3 e 4 do referido laudo pericial
o Ilustre Perito fora categórico ao afirmar que o Requerente é acometido de doença
possuindo perda de força em membro superiores”.

O perito realmente atestou perda de força nos membros superiores (quesitos
2-3, evento 17). Em seguida, explicou que a força dos membros superiores estava
discretamente diminuída (vence gravidade e alguma resistência) (quesito 5).

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 perda da força muscular identificada é discreta e, segundo o perito, não impede
o desempenho da atividade habitual. Somente o médico perito detém conhecimentos técnicos
para avaliar se a perda de força muscular gera, ou não, uma limitação funcional.

O autor requereu “seja intimado o Ilustre Perito para responder as perguntas
complementares a seguir transcritas":

1 – Causa provável da doença/moléstia do Requerente?

2 – Data provável do início da doença/moléstia do Requerente?
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3 – Havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da data de entrada do
requerimento do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se
positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

4 – Em havendo incapacidade entre a data do indeferimento ou da data de
entrada do requerimento do benefício administrativo e a data da realização da perícia
judicial, é possível afirmar a data de início da incapacidade e da cessação da incapacidade?

Indefiro o primeiro quesito, porque o perito já explicou a causa da sequela do
autor.

O perito confirmou que o autor tem história de fratura em coluna cervical,
clavícula e TCE após atropelamento (quesito 4). Fez menção ao laudo médico datado de
12/08/2013, da Dra. Kelly Guariento Marques: “Relato de que o periciado foi vítima de
politrauma por atropelamento, com história de trauma em crânio e fratura de coluna
cervical em 23/02/2013, apresenta seqüelas de lesão de pares cranianos. Na presente data
refere que o periciado não tem condições laborativas”. Trata-se do laudo médico a que se
refere o Evento 1, LAUDO5.

Indefiro o segundo quesito, porque dos trechos acima destacados é possível
inferir que o perito já admitiu que a lesão do autor originou-se no acidente ocorrido em
2013.

Indefiro também os dois últimos quesitos.

Pelo histórico narrado no laudo pericial, o autor sofreu acidente em 2013. O
autor obteve auxílio-doença no período de 10/3/2013 a 31/1/2014 (Evento 27, RSC2). Em
31/1/2014, a perícia médica do INSS relatou que o autor se queixava de “diminuição da
força em MSE”, mas relatou que “não foram encontrados elementos técnicos que
justifiquem incapacidade para a função declarada” (Evento 27, RSC3). Logo em seguida à
cessação do benefício, o autor voltou ao trabalho no período de fevereiro de 2014 a janeiro
de 2015. O retorno ao trabalho reforça a presunção relativa de que a incapacidade para o
trabalho estava superada.

Não há notícia de que o autor tenha sofrido novo acidente. Em 30/12/2015, o
autor voltou a requerer auxílio-doença. A perícia médica do INSS, em 23/3/2016, detectou
limitação discretíssima aos movimentos próprios do ombro direito, com força muscular
normal em MMII e MMSS e considerou que as sequelas daquele acidente ocorrido em
2013 eram compatíveis com o retorno do autor ao exercício da atividade habitual (Evento
27, RSC3):

Para contrariar a avaliação da perícia médica do INSS, o autor só exibiu
laudos médicos datados de março e de setembro de 2016 (Evento 1, LAUDO5). Esses
laudos não são conclusivos em relação à incapacidade para o trabalho. Limitam-se a
estabelecer um diagnóstico sumário, sem descrever dados clínicos que fundamentem e/ou
permitam aferir a veracidade da hipótese diagnóstica. Não têm consistência para
confrontar a presunção de veracidade inerente à perícia médica do INSS.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 239



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 136/395

5000187-30.2018.4.02.5001 500000288424 .V4 JES10474© JES7056

O autor propôs a demanda judicial em 2018. A perícia judicial foi realizada
em maio/2018. Já se passaram mais de dois anos desde que o autor formulou o
requerimento administrativo. O perito atualmente não tem mais condições de avaliar se
havia incapacidade para o trabalho em 2015 ou 2016.

A perícia direta se limita ao exame das condições clínicas no momento do
exame pericial. A avaliação da incapacidade para o trabalho em momento pretérito exigiria
uma perícia indireta: o médico perito teria de avaliar documentos técnicos contemporâneos
ao momento pretérito em que o autor alega incapacidade para o trabalho. Ocorre que os
autos não estão instruídos com documentos técnicos que permitam reconstituir com
fidedignidade o quadro clínico pretérito a ponto de contrariar a conclusão estabelecida pela
perícia médica do INSS na perícia de março de 2016. Fica frustrada a viabilidade de uma
perícia indireta.

O autor requereu “em razão da inobservância do disposto no art. 465, § 1º do
Código de Processo Civil, pugna pela realização de nova perícia”.

Não há motivo para realizar segunda perícia, porque a matéria foi
suficientemente esclarecida no laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi
comprovada nenhuma nulidade que contaminasse a produção da prova.

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.

5. Incialmente, o autor alega que preenche todos os requisitos para concessão de benefício por incapacidade,
conforme demonstram os documentos juntados aos autos, tendo em vista que todas as suas patologias foram
reconhecidas (Perda de forças em membros superiores), razão pela qual seu quadro clínico desautoriza qualquer
reabilitação, devido ao aspecto estigmatizante de suas doenças.

6. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator da sentença se manifestado sobre os
pontos controvertidos e necessários para a formação de sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer
consideração sobre os documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os
motivos que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial do
juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça,
devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

7. Quanto ao laudo judicial, não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia judicial
realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições a serem apontadas. Ainda, a
conclusão a que chegou a perícia do juízo não diverge do que consta nos laudos particulares. Ademais, os
atestados médicos não reportam doenças que não estariam ao alcance da avaliação pelo expert em ortopedia.
Assim, não há motivos para afastamento da perícia, pois as doenças destacadas nos laudos particulares podem ser
aferidas pelo profissional nomeado nos autos, uma vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir a
incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados
durante a perícia médica.

8. Ainda, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas (realização de nova perícia ou
esclarecimentos) que o julgador considere irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos
litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com
intuito procrastinatório.

9. Desta forma, verifico que a alegação de cerceamento de defesa ocorreu apenas em sede recursal, após a sentença
de improcedência, momento em que já havia ocorrido a preclusão temporal. A competência dos Juizados Especiais
Federais, embora autorize a simplificação dos ritos procedimentais, não dispensa nenhuma das partes do ônus de
produzir prova daquilo que se alega para constituição de seus direitos. Desta forma, é descabida a alegação de que
não foi oportunizado à parte autora meios para desconstituição do que fora afirmado pelo perito juízo. 

10. Por fim, não havendo contradição na perícia e estando a matéria suficientemente esclarecida não há razão para
designação de novo exame pericial. Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa
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para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame.
11. Constatado o quadro patológico do autor (oleiro, 46 anos), a perícia judicial (realizada por médico ortopedista em

09/05/2018 – evento 17) foi clara ao concluir pela sua plena capacidade laborativa, nas palavras do perito:

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. Do ponto de vista ortopédico periciado tem total capacidade funcional para o labor.

8. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual? Por quê?    
Não. O periciado não apresenta doença que tenha nexo causal com sua atividade
laborativa – oleiro.

Saliento que apesar de o perito ter identificado que o autor possui perda de força
em membros superiores (quesito 02), tal diagnóstico não tem repercussão em sua atividade
laborativa. A presença de uma doença nem sempre vem acompanhada de uma incapacidade e,
por sua vez, caso essa exista, não é necessariamente, incapacitante para todos os tipos de
labor.

12. De fato, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a comprovação da incapacidade
parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades habituais, o que não é o caso dos autos.

13. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros
elementos de prova, consoante se infere da inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a
partir dos documentos anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos anexados se constituem em
provas extremamente frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.
Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia
judicial realizada nos presentes autos.

14. Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da incapacidade laboral doa autor, uma vez que
referidos documentos apenas atestam a existência das enfermidades sofridas por este (Perda de forças em membros
superiores), o que por si só não justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio doença.
Os laudos (evento 1 – fls. 1/3) e demais exames apontam as patologias, bem como os tratamentos aos quais foi
submetido, mas não são hábeis para desconstituir o resultado da perícia judicial. Portanto, ao que tudo indica,
enquanto o autor esteve incapacitado, ele foi beneficiado com a concessão do benefício a que fazia jus (de
10/03/2013 até 31/01/2014). Conforme especificado na perícia, transcrevo os principais documentos juntados aos
autos:

- Laudo médico (06/09/2016 Dr Vinicius Mendes Gonring CRM-ES 1436):
Relato de que o periciado é portador de epilepsia, etilista crônico, tabagista.

- Laudo médico (12/08/2013 Dra Kelly Guariento Marques CRM-ES 10591):
Relato de que o periciado foi vítima de politrauma por atropelamento, com história de trauma
em crânio e fratura de coluna cervical em 23/02/2013, apresenta seqüelas de lesão de pares
cranianos. Na presente data refere que o periciado não tem condições laborativas. à Em gozo
do auxílio doença;

- Laudo de imagem: Laudo de radiografia de ombros e clavículas (27/01/2015
Dr Vinicius França de Mendonça CRM-ES 7637): Elementos osteoarticulares de aspecto
normal. Partes moles sem alterações.
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15. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a concessão de benefício por
incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou
incapacidade que, uma vez conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas
hipóteses legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, o autor se
encontra com 48 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor, sendo possível sua reinserção
no mercado de trabalho. A questão afeta ao caráter estigmatizante da doença não autoriza, por si só, a concessão
do benefício quando o conjunto probatório não é favorável à parte autora.

16. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado
está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

VOTO

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida. Após
o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000288424v4 e do código CRC f1123804.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000493-87.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANAILTON SUAVE TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES ANTECIPADAS. DETERMINAÇÃO
CONDICIONANTE SEM REPERCUSSÃO IMEDIATA. VALOR PREFIXADO
EXCESSIVO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face da sentença que fixou multa por
descumprimento da ordem de urgência (tutela antecipada) no importe de R$500,00.

VOTO

Recorreu a autarquia federal pleiteando seja afastada a incidência das multas processuais
fixadas ou mesmo reduzido seus valores.

Nesse último ponto, chamo atenção que, enquanto integrante desta Turma Recursal, é de se
notar a observância/respeito às ordens judicias pela Autarquia Previdenciária, o que sempre
foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a reiteração de determinada
ordem, 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, como feito naquele julgado. 

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

Por estes fundamentos, VOTO POR DAR 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. 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000328081v2 e do código CRC c6c0286d.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0036016-44.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RENATO GONCALVES GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
QUALIDADE DE SEGURADO. ARTIGO 15 DA LEI 8.213/1991. NADA A PROVER.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 58) interposto pelo INSS contra sentença (Evento
nº 52) que julgou procedente o pedido autoral de auxílio-doença (NB 31/619.762.622-9)
desde o requerimento administrativo, em 16.08.2017, com sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez desde o exame pericial, em 17.04.2018.

2. Em suas razões recursais o réu alega carecer o autor da qualidade de segurado na DII, tendo
este contribuído para o RGPS até 03.10.2014, sendo indevida a concessão de qualquer
benefício de incapacidade, com fulcro nos Artigos 15 e 59, ambos da Lei nº 8.213/91.

3.  Contrarrazões da parte autora (Evento nº 40) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Pois bem. O laudo pericial juntado aos autos estimou a DII desde abril de 2018, quando,
efetivamente, o autor não teria a qualidade de segurado. No entanto, o juiz de piso considerou
os laudos datados de 04.08.2017 (fl. 33) e 03.11.2017 (fl. 32) juntados aos autos a fim de
presumir que desde a data do requerimento (16.08.2017) a parte se encontrava incapacitada, o
que é plenamente possível. Frise-se que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo
analisar todo o contexto probatório que lhe é apresentado para o deslinde da causa,
observando sempre os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade, em
conformidade com os Artigos 371 e 479 do CPC/2015:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

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 utilizado pelo perito.

6. No presente caso, é necessário fazer o cálculo do período de graça, que corresponde ao
período em que ainda há qualidade de segurado mesmo sem que haja contribuições à
previdência. Nesse sentido, faz-se mister mencionar o artigo 15 da Lei 8.213/1991, senão,
vejamos:
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Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

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;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para
prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 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 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.

7. Cumpre agora demonstrar o cálculo do período em que a parte autora deteve a qualidade de
segurado. Em primeiro lugar, o autor verteu contribuições até a data de 03.10.2014. Da
aplicação do artigo 15, inciso II, faz-se necessário contar 12 (doze) meses a partir da cessação
das contribuições previdenciárias, resultando na data de 03.10.2015. No ano de 2015, no
entanto, o autor recebeu seguro-desemprego (fl. 88), devendo ser aplicado o disposto pelo
artigo 15, §2º. Assim, chegamos até a data de 03.10.2016. Também é cediço que a parte
verteu mais de 120 contribuições ao órgão previdenciário (fl. 70/83), devendo ser aplicado o
que determina o artigo 15, §1º: somar mais 12 (doze) meses, resultando na data de
03.10.2017. Por fim, o período de graça perdura até o 15º dia do segundo mês subsequente à
data final alcançada, o que resulta na data de 15.12.2017.

8. Ora, percebe-se que a parte manteve a qualidade de segurado quando do reconhecimento da
incapacidade pelo órgão a quo, qual seja, a data do requerimento administrativo (16.08.2017).
Desta feita, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

VOTO
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9. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo INSS, e, no mérito,
voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou procedente o
pedido autoral de auxílio-doença (NB 31/619.762.622-9) desde o requerimento
administrativo, em 16.08.2017, com sua posterior conversão em aposentadoria por
invalidez desde o exame pericial, em 17.04.2018. Isenção de custas. Condenação do
recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação. Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o
trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os
autos ao Juízo de origem, com observância ao art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000300823v3 e do código CRC f89d052b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 241



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 144/395

5001331-39.2018.4.02.5001 500000326053 .V4 JESX51453© JESX51453

RECURSO CÍVEL Nº 5001331-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: VANUZA SOARES E SOARES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO Nº 8 DAS
TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 41) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 35) que julgou improcedente o pedido de auxílio-doença, e, alternativamente, de
aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não foi verificada a incapacidade para
o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a parte autora demonstra insatisfação com as observações do
laudo pericial, que se deu no sentido de não haver incapacidade. Nesse sentido, pleiteia a
reforma da sentença para que haja a concessão dos benefícios por incapacidade, ou mesmo
sua anulação para que seja designada nova perícia com médico especialista.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 44) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 242



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 145/395

5001331-39.2018.4.02.5001 500000326053 .V4 JESX51453© JESX51453

ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Pois bem. A recorrente é técnica em enfermagem e professora, e recebeu auxílio-doença
(NB 612.928.367-2) de 31.12.2015 até a data de 15.07.2016. Em 26.09.2017, a autora
pleiteou novamente o auxílio-doença perante a Autarquia (NB 620.287.441-8) e teve seu
pedido negado, mediante a não constatação de incapacidade laborativa em perícia realizada
no dia 23.02.2018 (Evento nº 30, RSC2, p. 13). No entanto, a partir da análise do CNIS
atualizado da recorrente, verifico que está em gozo de auxílio-doença (NB 622.558.684-2),
desde 02.04.2018, devendo o pagamento ser mantido até 08.02.2020. Resta investigar, então,
se houve incapacidade no período de 26.09.2017 até o período anterior à data de início do
benefício nº 622.558.684-2, devido a que, após essa data, a autora já vem recebendo o auxílio-
doença, carecendo, portanto, de interesse de agir.

9. Em perícia designada com médica especialista em Medicina do Trabalho, identificou-se
“M45 - Espondilite ancilosante. R52.2 - Outra dor crônica. M19.9 - Artrose não especificada.
K50.0 - Doença de Crohn do intestino delgado”. Concluiu-se, no entanto, com base na
“história clínica, exame médico pericial, relatórios médicos (Dr. Letícia R. Brandão
CRMES 6802, datado de 26.09.2018)” (Evento nº 24, quesito 05), que não resta configurada
incapacidade para o trabalho habitual. Vejamos as observações da perita judicial quando da
conclusão pela capacidade laborativa:

               - Laudo Pericial Judicial, de 24.10.2018:

 

                     [...]         

  

10. Conforme se observa, pelo que consta no laudo pericial judicial, não estavam
configurados elementos que pudessem levar à conclusão pela incapacidade laboral, seja ela
parcial ou total.  Além disso, a perita levou em consideração laudos médicos e exames
particulares da paciente para elaborar seu parecer, e tampouco conseguiu constatar período
anterior em que esteve incapacitada. Entendo, assim, que a autora não se desincumbiu de
provar que, na época do indeferimento administrativo do NB 620.287.441-8, esteve
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incapacitada, compulsando detidamente os documentos que foram juntados aos autos. Com
efeito, os exames juntados somente demonstram a presença das patologias na recorrente, sem,
no entanto, haver manifestação médica no sentido de haver incapacidade e necessidade de
afastamento do trabalho.

11. Cabe frisar que a 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em
pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de
obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em
alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova
real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem
participar das atividades de extração de informes”. (Instituições de Direito Processual Civil,
Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584). O médico perito deve preocupar-se em buscar
evidências de que a queixa de doença incapacitante procede, considerando a relação de
confiança que há entre o perito e o Juízo.

12. Nessa perspectiva, fundamental invocar o Enunciado nº 8 das TR's/ES, o qual preleciona
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". De fato, o juiz não está
adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe observar os princípios gerais da
proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu julgamento, analisando o conjunto
probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta feita, não verifico a presença de
documentos relevantes e capazes de desamparar as observações do laudo pericial consignado,
tampouco constato nele nenhum vício, por considerar que se encontra coeso e preciso em seus
termos. Entendo, assim, que não há motivos para invalidar o presente laudo, considerando que
a autora não se desincumbiu de provar a incapacidade na DER.

13. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

14. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso da autora VANUZA SOARES E
SOARES e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o
benefício por incapacidade. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento de nº 03). Publique-se. Intime-se. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000326053v4 e do código CRC c40e4ae2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000489-53.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ADILSON NUNES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO Nº 8 DAS
TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 34) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 30) que julgou improcedente o pedido de auxílio-doença, e, alternativamente, de
aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não foi verificada a incapacidade para
o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a parte autora demonstra insatisfação com as observações do
laudo pericial, que se deu no sentido de não haver incapacidade. Nesse sentido, pleiteia a
reforma da sentença para que haja a concessão dos benefícios por incapacidade.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 41) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.
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7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Pois bem. O autor recebeu auxílio-doença (NB 613.429.348-6) de 24.02.2016 até a data de
12.03.2018, devido a um quadro de pressão alta, diabetes e úlcera plantar em hálux direito. À
época, a função habitual era a de expedidor de material em confecção. No entanto, em perícia
médica realizada em 14.06.2018, o INSS concluiu pela cessação do benefício, por considerar
não haver prejuízo para a atividade habitual. Em 20.04.2018, o autor pleiteou novamente o
auxílio-doença perante a Autarquia (NB 622.836.567-7) e teve seu pedido negado pelos
mesmos motivos.

9. Em perícia designada com médica especialista em Reumatologia, identificou-se
insuficiência venosa crônica (CID: I87.2), diabetes mellitus insulino dependente (CID: E10),
hipertensão arterial sistêmica (CID: I10) e amputação do hálux direito (CID: S68.1).
Concluiu-se, no entanto, “a partir da análise do exame clínico/físico (avaliação de
mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, cardiovascular e respiratório),
avaliação dos laudos médicos e exames” (Evento nº 19, quesito 06), que não resta
configurada incapacidade para o trabalho habitual. Vejamos as observações do médico do
INSS e da perita judicial quando da conclusão pela capacidade laborativa:

                      - Laudo Médico Pericial do INSS, de 14.02.2018:

- Laudo Pericial Judicial, de 26.10.2018:  

10. Conforme se observa, os laudos são harmônicos constatar a capacidade laborativa do
recorrente. Inclusive, quando da perícia, as condições do autor eram similares às constatadas
pela Autarquia previdenciária no momento do exame que o reputou como capaz.  

11. Cabe frisar que a 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em
pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de
obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em
alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova
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real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem
participar das atividades de extração de informes”. (Instituições de Direito Processual Civil,
Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584). O médico perito deve preocupar-se em buscar
evidências de que a queixa de doença incapacitante procede, considerando a relação de
confiança que há entre o perito e o Juízo.

12. Nessa perspectiva, fundamental invocar o Enunciado nº 8 das TR's/ES, o qual preleciona
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".

13. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações do laudo pericial consignado, tampouco constato nele nenhum vício, por
considerar que se encontra coeso e preciso em seus termos. Outrossim, a perita levou em
consideração os laudos médicos e exames particulares do paciente para elaborar seu parecer.
Entendo, assim, que o autor não se desincumbiu de provar que segue incapacitado,
compulsando detidamente os documentos que foram juntados aos autos.

14. Ademais, cabe salientar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente possível uma
pessoa ser portadora das doenças alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor,
sendo este o caso dos autos. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-doença, não basta
ao segurado comprovar que está acometido por uma patologia: faz-se necessário confirmar
que aquela enfermidade causa alterações tais que impedem o desempenho de sua atividade
habitual.

15. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

16. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso do autor ADILSON NUNES DA
SILVA e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o
benefício por incapacidade. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento de nº 03). Publique-se. Intime-se. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000324576v2 e do código CRC 31b3295f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000410-71.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOVELINO REISEN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
LABORAL NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 47) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 41) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez, e, alternativamente, de auxílio-doença cumulada com programa de reabilitação
profissional, sob o fundamento de que não mais resta configurada a incapacidade para o
trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega demonstra insatisfação com as observações
do laudo pericial, que se deu no sentido de não haver incapacidade. Refere que o laudo se
contradiz em suas conclusões, arguindo que, da leitura do parecer, pode-se auferir que há a
presença de uma incapacidade parcial e definitiva. Nesse sentido, pleiteia a reforma da
sentença para que haja a concessão dos benefícios por incapacidade.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 51) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 244



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 153/395

5000410-71.2018.4.02.5004 500000322784 .V2 JESX51453© JESX51453

ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Pois bem. O autor começou a receber aposentadoria por invalidez em 03.09.2008 devido a
um quadro de dor e limitação funcional do membro inferior direito que se arrastava desde
2002 (Evento de nº 23, RSC2, p. 11), após ter sido alvejado por projétil de arma de fogo e ter
sido vítima de atropelamento. À época, trabalhava como pedreiro. No entanto, em perícia
médica realizada em 13.04.2018, o INSS concluiu pela cessação da incapacidade, devendo o
pagamento da aposentadoria ser mantido por 18 meses (até o dia 13.10.2019), período em que
o autor vem recebendo a chamada mensalidade de recuperação. Esta consiste no valor pago
pela Previdência ao segurado aposentado por invalidez que teve seu benefício cessado por ter
recuperado a capacidade laborativa após ter sido beneficiado por 05 anos ou mais.

9. Em perícia designada com profissional especializado em Medicina Legal e Perícias
Médicas, concluiu-se, a partir da análise do exame clínico pericial e dos fatos sequenciais
(Evento nº 31, p. 03), que não resta configurada incapacidade para o trabalho habitual.
Vejamos as observações do médico do INSS e do perito judicial quando da conclusão pela
capacidade laborativa:

 

- Laudo Médico Pericial do INSS, de 13.04.2018:

- Laudo Pericial Judicial, de 22.10.2018:

[...]
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10. Conforme se observa, os laudos são harmônicos constatar a capacidade laborativa do
recorrente. Inclusive, quando da perícia, as condições do autor eram similares às constatadas
pela Autarquia previdenciária no momento do exame que o reputou como capaz. 

11. Cabe frisar que a 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em
pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de
obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em
alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova
real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem
participar das atividades de extração de informes”. (Instituições de Direito Processual Civil,
Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584). O médico perito deve preocupar-se em buscar
evidências de que a queixa de doença incapacitante procede, considerando a relação de
confiança que há entre o perito e o Juízo.

12. Nessa perspectiva, fundamental invocar o Enunciado nº 8 das TR's/ES, o qual preleciona
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".

13. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações do laudo pericial consignado, tampouco constato nele nenhum vício, por
considerar que se encontra coeso e preciso em seus termos. Entendo, assim, que o autor não
se desincumbiu de provar que segue incapacitado, compulsando detidamente os documentos
que foram juntados aos autos. Inclusive, reforço o argumento do juiz a quo, que observou que
os laudos médicos e exames juntados pela parte autora são dos anos de 2005 a 2008, o que
não demonstra a permanência da incapacidade.

14. Por fim, o recorrente alega que a resposta do perito aos quesitos complementares de nº 01
e 02 indicam a constatação de uma incapacidade parcial e definitiva. No entanto, tal
incapacidade não se verifica, eis que o único que fez o perito foi responder às indagações, que
foram utilizadas pela parte autora em seu recurso de maneira parcial. Em resposta ao quesito
de nº 01, o perito não faz menção à obrigatoriedade de reabilitação profissional para outra
atividade diferente da habitual. Já no quesito de nº 02, indaga o autor apenas se haveria a
possibilidade de ser reabilitado para qualquer outra função, confirmando o perito que, apesar

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 244



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 155/395

5000410-71.2018.4.02.5004 500000322784 .V2 JESX51453© JESX51453

da idade, isso é possível, o que não elimina a possibilidade de permanecer em sua atividade
habitual, inexistindo incapacidade parcial, nesses termos. Ainda, a resposta ao quesito de nº
07 do Juízo ratifica que não foi reconhecida incapacidade no ato da perícia.

15. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

16. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso do autor JOVELINO REISEN e, no
mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o benefício por
incapacidade. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita (Evento de nº 03). Publique-se. Intime-se. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000322784v2 e do código CRC 504efc9d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5001247-35.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DEILSON DA SILVA MOCO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
LABORAL NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO STF. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS. ENUNCIADO
Nº 112 DO FONAJEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 30) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 24) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez, sob o fundamento de que não mais resta configurada a incapacidade para o
trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega a fragilidade do laudo pericial, que se deu no
sentido de não haver incapacidade. Refere que o laudo diverge até mesmo das conclusões da
autarquia previdenciária. Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença para que haja a
concessão do benefício por incapacidade.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 35) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Pois bem. O autor começou a receber aposentadoria por invalidez em 01.01.1999 devido a
um quadro de retinose pigmentar, diagnóstico que consiste na “degeneração gradativa das
células da retina sensíveis à luz” (Evento nº 14, p. 02). À época, trabalhava em uma fábrica
de calçados como Operador de Máquina Injetora. No entanto, em perícia médica realizada em
27.03.2018, o INSS concluiu pela cessação da incapacidade, devendo o pagamento da
aposentadoria ser mantido por 18 meses (até o dia 27.09.2019), período em que o autor vem
recebendo a chamada mensalidade de recuperação. Esta consiste no valor pago pela
Previdência ao segurado aposentado por invalidez que teve seu benefício cessado por ter
recuperado a capacidade laborativa após ter sido beneficiado por 05 anos ou mais.

9. Em perícia designada com profissional especializado em Medicina do Trabalho, concluiu-
se, a partir da análise da documentação anexada aos autos e da avaliação pericial (item
VII do parecer pericial), que não resta configurada incapacidade para o trabalho de
Operador de Máquina Injetora. O perito baseou-se, inclusive, em laudo particular de
profissional Oftalmologista (Evento nº 01, LAUDO8), que identificou a presença de “visão
subnormal (OD:20/80; OE: 20/80)”. Para melhor esclarecimento dos fatos, vejamos o que
significa o diagnóstico de visão subnormal, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia:

Quando óculos ou lentes de contato não podem proporcionar visão adequada, pode-se utilizar
um auxílio óptico. Essa condição não deve ser confundida com cegueira. Pessoas com visão
subnormal ainda possuem visão útil, que pode ser melhorada com recursos ópticos especiais.
A deficiência visual pode ser menor ou maior dependendo da patologia ou lesão ocular de
cada indivíduo. A melhora visual com recursos ópticos especiais é geralmente alcançada após
seu oftalmologista ter completado o tratamento clínico ou cirúrgico ou determinado que esses
procedimentos não serão suficientes para a melhora da visão. Embora o mais comum seja a
redução da visão central, a visão subnormal pode também ser consequência de diminuição da
visão periférica, da diminuição da visão para cores ou da incapacidade para a definição
adequada de luz, contraste ou foco. [...] (grifei) (FONTE: CBO, site oficial:
https://www.cbo.net.br).

10. Conforme se observa, pacientes com o quadro conseguem, felizmente, ter a dificuldade
visual abrandada, mediante a utilização de recursos ópticos especiais. A condição não é
considerada cegueira, apesar de a retinose pigmentar ser uma doença que possa evoluir para
essa condição. Sob esse prisma, compete ao perito, no caso concreto, observar a incapacidade
atual e verossímil do segurado, e não uma incapacidade futura que ele poderá vir a ter, para
fins de análise de sua capacidade laboral, assim como foi feito no laudo acostado aos autos.
Não constato qualquer vício ou invalidade no parecer do perito, que, ainda que não tenha sido
realizado por profissional especialista (o que não se exige, conforme Enunciado nº 112 do
FONAJEF: “Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo
casos excepcionais, a critério do juiz”), levou em consideração os documentos juntados, e
verificou que, quando da perícia, as condições do autor eram similares às constatadas pela
Autarquia previdenciária no momento do exame que o reputou como capaz. 
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11. Cabe frisar que a 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em
pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de
obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em
alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova
real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem
participar das atividades de extração de informes”. (Instituições de Direito Processual Civil,
Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584). O médico perito deve preocupar-se em buscar
evidências de que a queixa de doença incapacitante procede, considerando a relação de
confiança que há entre o perito e o Juízo.

12. Nessa perspectiva, fundamental invocar o Enunciado nº 8 das TR's/ES, o qual preleciona
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".

13. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações do laudo pericial consignado, tampouco constato nele nenhum vício, por
considerar que se encontra coeso e preciso em seus termos. Entendo, assim, que o autor não
se desincumbiu de provar que está incapacitado, compulsando detidamente os documentos
que foram juntados aos autos.

14. Frise-se que o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao
magistrado acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo
indicar os motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).

15. Ademais, o recorrente tem 47 anos e possui 2º grau completo, condições ainda favoráveis
para sua reinserção no mercado de trabalho. Também é certo que, quando da constatação da
incapacidade (1999), as condições dos indivíduos que conviviam com o diagnóstico aqui
descrito eram piores, o que vai sendo modificado, por sorte, com o passar dos anos, mediante
a ascensão de novos estudos e tecnologias.

16. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO
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17. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso do autor DEILSON DA SILVA
MOÇO e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o
benefício por incapacidade. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento de nº 04). Publique-se. Intime-se. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000320715v4 e do código CRC 53dc3874.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0009509-31.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: NEURA MARIA ALVES GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 55) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 45) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (NB
614.711.851-3) cessado em 21.10.2016, e, alternativamente, de aposentadoria por invalidez,
sob o fundamento de que não restava configurada a incapacidade para o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega haver incapacidade, a contrario sensu do que
foi concluído pelo laudo pericial juntado aos autos. Nesse sentido, mostra irresignação com a
conclusão do perito judicial.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 60) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
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ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Dos autos, extrai-se que a autora, NEURA MARIA ALVES GOMES, sofreu um AVC
isquêmico (CID I63) no ano de 2016. No entanto, afirma o perito, especialista em Neurologia,
que não resta configurada incapacidade para o trabalho. Nesse sentido, é necessário verificar
se o laudo pericial judicial foi suficiente para a conclusão pela capacidade laborativa. Vejamos
o que foi descrito pelo Perito (resposta aos quesitos 07 e 08).

09. A partir do exposto, resta verificar se há, de fato, elementos que possam desconstituir o
que foi concluído pelos laudos periciais judiciais, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial
formulado é produzido de maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo
médico particular é prova unilateral.

10. Da análise do laudo juntado, constato que não restaram configurados elementos que
pudessem levar a conclusão da incapacidade laboral, seja ela parcial ou total. Além disso,
cumpre destacar que o profissional nomeado pelo juízo levou em consideração os exames
levados no ato da perícia e juntados aos autos pela parte autora, indicando este aspecto em seu
parecer, e, inclusive, citando alguns deles, em resposta ao quesito de nº 05. Tampouco, a
alegação da parte de que o perito judicial considerou a atividade da autora como sendo “do
lar” ao invés de “costureira” desampara as conclusões do profissional, uma vez que foi
verificado por ele que não há limitações funcionais em razão do diagnóstico, em resposta ao
quesito de nº 08.

11. Nessa perspectiva, fundamental relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".
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12. Ademais, cabe salientar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente possível uma
pessoa ser portadora das doenças alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor,
sendo este o caso dos autos. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-doença ou à
aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar que está acometido por uma
patologia: faz-se necessário confirmar que aquela enfermidade causa alterações que impedem
o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

13. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações do laudo pericial consignado, tampouco constato nele nenhum vício, por
considerar que se encontra coeso e preciso em seus termos. Os laudos juntados pela parte não
são suficientes por si só para indicar que na data do requerimento administrativo havia
incapacidade ou necessidade de afastamento do trabalho, demonstrando apenas a
manifestação da patologia na paciente. Da mesma forma, não indicam estar a parte
incapacitada no momento da perícia judicial.  

14. Frise-se que o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao
magistrado acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo
indicar os motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).  

15. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

16. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso da autora NEURA MARIA ALVES
GOMES e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o
benefício por incapacidade. Custas ex lege. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente,
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95), os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita (Evento de nº 03). Publique-se. Intime-se. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000301600v3 e do código CRC 6942fb93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:57
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RECURSO CÍVEL Nº 0027523-78.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SUYANNE FERREIRA JULIAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. LAUDO PERICIAL
JUDICIAL. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trato de Recurso Inominado (Evento nº 58) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 49) que julgou improcedente o pedido restabelecimento de auxílio-doença (NB
619.216.567-3) cessado em 15.09.2017, e, alternativamente, de aposentadoria por invalidez,
sob o fundamento de que não restava configurada a incapacidade para o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega haver incapacidade, a contrario sensu do que
foi concluído pelos laudos periciais juntados aos autos. Nesse sentido, mostra irresignação
com as conclusões dos peritos judiciais.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 61) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
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ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Dos autos, extrai-se que a autora, SUYANNE FERREIRA JULIÃO, apresenta diagnóstico
de condropatia dos joelhos, lesão meniscal do joelho esquerdo, transtorno somatoforme,
transtorno do pânico e hipertensão arterial refratária. Em se tratando de enfermidades que
afetam de maneira distinta o corpo humano, determinou o magistrado a quo a realização de
perícia médica com profissionais especializados em Ortopedia, Psiquiatria e Cardiologia, para
melhor elucidação da causa.

9. Ocorre que os três laudos foram uníssonos em atestar a capacidade laboral da parte autora,
no que tange às diferentes patologias diagnosticadas. Nesse ponto, é necessário verificar se os
laudos consignados foram suficientes para a conclusão pela capacidade laborativa.

10. Pois bem. O Dr. André Luiz P. França (CRM-ES 10.472), especialista em Ortopedia,
atestou em resposta ao quesito de nº 07 que, do ponto de vista ORTOPÉDICO, a autora
encontra-se “oligossintomática e sem grandes limitações funcionais para os joelhos”, sendo
perfeitamente possível exercer sua atividade habitual de técnica em enfermagem. No quesito
de nº 05, afirmou o perito que sua avaliação foi pautada pela análise da história clínica da
paciente, pelo exame físico realizado no ato da perícia, por exames de imagem levados pela
parte e por laudos médicos particulares apresentados, datados de 2017, enumerando,
inclusive, alguns deles.

11. Já a Dra. Maria Carolina Follador Lemos (CRM-ES 8.793), médica Psiquiatra, reconhece,
em resposta ao quesito de nº 02 que a autora é portadora de transtorno somatoforme e
transtorno de ansiedade paroxística episódica (transtorno do pânico). Não obstante, afirma
que a paciente se encontra em tratamento medicamentoso, apresentando boa resposta, eis que
não verificou a presença de sintomatologia. Da mesma forma, afirmou a perita que a parte
está apta para a realização de suas atividades habituais, tampouco contemplando que em
algum momento esteve incapaz, mediante a constatação de um quadro estável.

12. Finalmente, o laudo do Dr. Bruno Arantes Pazolini (CRM-ES 10.065), Cardiologista,
atesta que a paciente se encontra em tratamento para a hipertensão arterial, afirmando que a
doença cardiológica se encontra sob controle. Tampouco reconheceu a incapacidade da autora
para sua atividade habitual de técnica em enfermagem, seja no momento da perícia, seja em
momento anterior.

13. A partir do exposto, resta verificar se há, de fato, elementos que possam desconstituir o
que foi concluído pelos laudos periciais judiciais, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial
formulado é produzido de maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo
médico particular é prova unilateral.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 247



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 166/395

0027523-78.2017.4.02.5050 500000294354 .V4 JESX51453© JES7056

14. Da análise dos laudos juntados, constato que não restaram configurados elementos que
pudessem levar a conclusão da incapacidade laboral, seja ela parcial ou total.  Além disso,
cumpre destacar que os profissionais nomeados pelo juízo levaram em consideração os
exames levados no ato da perícia pela parte autora, indicando este aspecto em todos os seus
pareceres.  

15. Nessa perspectiva, fundamental relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".

16. Ademais, cabe salientar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente possível uma
pessoa ser portadora das doenças alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor,
sendo este o caso dos autos. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-doença ou à
aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar que está acometido por uma
patologia: faz-se necessário confirmar que aquela enfermidade causa alterações que impedem
o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

17. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações dos laudos periciais consignados, tampouco constato nenhum vício nos mesmos,
por considerar que se encontram coesos e bem precisos em seus termos.  

18. Frise-se que o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao
magistrado acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo
indicar os motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).  

19. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

20. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso da autora SUYANNE FERREIRA
JULIÃO e no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o
benefício por incapacidade. Custas ex lege. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente,
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95), os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita (Evento de nº 13). Publique-se. Intime-se. Após, não havendo
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interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000294354v4 e do código CRC 3c428c96.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5001381-62.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARLENE SILVEIRA BRITO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NADA A PROVER. PRECEDENTE DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
DO STF. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS. SÚMULA 77 DA TNU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 31) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 25) que julgou improcedente o pedido de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não restava configurada a incapacidade
para o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a parte autora argui cerceamento de defesa, uma vez que não
houve análise dos critérios biopsicossociais por parte do juiz sentenciante e do perito. Nesse
sentido, mostra irresignação com as conclusões do laudo pericial, e alega que suas condições
pessoais devem ser levadas em conta pelo juízo para fins de concessão de aposentadoria por
invalidez.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 35) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Segundo o que consta no laudo acostado aos autos (Evento nº 15), a recorrente MARLENE
SILVEIRA BRITO se queixa de “dor em região cervical e lombar com piora a digito
pressão”. No entanto, afirma o perito, especialista em Ortopedia, que não resta configurada
incapacidade para o trabalho. Nesse sentido, é necessário verificar se o laudo pericial judicial
foi suficiente para a conclusão pela capacidade laborativa. Vejamos o que foi descrito pelo
Perito.

[...]

8. Em primeiro lugar, quanto a alegação de cerceamento de defesa, esta não deve prosperar,
uma vez que o juízo determinou a realização de perícia com médico especializado em
Ortopedia. Frise-se que sequer era necessário, conforme Enunciado nº 112 do FONAJEF:
“Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos
excepcionais, a critério do juiz”. Ademais, o perito respondeu aos quesitos complementares
formulados pela parte autora. Portanto, entendo que o argumento não passa de mera
irresignação com as conclusões do perito do juízo.

9. Resta verificar agora se há, de fato, elementos que possam desconstituir o que foi concluído
pelo laudo pericial judicial, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial formulado é produzido de
maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo médico particular é prova
unilateral.

11. Dessa forma, noto que, pelo que consta no laudo pericial judicial, não estavam
configurados elementos que pudessem levar a conclusão da incapacidade laboral, seja ela
parcial ou total.  Além disso, pelo que consta na seção “História Clínica”, o laudo levou em
consideração os documentos levados pela parte autora no ato da perícia para a conclusão da
capacidade para o trabalho.  
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13. Nessa perspectiva, é importante relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".

13. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações do laudo pericial consignado, tampouco constato nele nenhum vício, por
considerar que se encontra coeso e preciso em seus termos.  

14. Frise-se que o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao
magistrado acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo
indicar os motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).  

14. No que tange à alegação de que as condições pessoais da parte autora devem ser
consideradas, esta não deve prosperar, eis que não reconhecida a incapacidade do recorrente
para suas atividades, conforme se extrai dos autos. Seguindo o disposto pela Súmula nº 77 da
Turma Nacional de Uniformização: “O julgador não é obrigado a analisar as condições
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual”.

15. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

16. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito, voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO, não concedendo o benefício por incapacidade. Custas ex lege. Honorários
advocatícios devidos pelo recorrente, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95), os quais têm sua cobrança
restringida pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº 05).
Publique-se. Intime-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de
origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000316022v2 e do código CRC 8beef137.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000458-33.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JANE DA SILVA SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS
RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 34) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 30) que julgou improcedente o pedido de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não restava configurada a incapacidade
para o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega a fragilidade do laudo pericial, que se deu no
sentido de não haver incapacidade. Refere que o laudo diverge das demais provas dos autos e
que não houve a análise das outras patologias que lhe afetam. Nesse sentido, pleiteia a
reforma da sentença para que haja a concessão dos benefícios por incapacidade.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 40) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Segundo o que consta no laudo acostado aos autos (Evento nº 19), a recorrente tem um
diagnóstico de “espondiloartrose (CID: M47.8) e abaulamento discal na coluna lombar
(CID: M51)”. No entanto, afirma a perita, especialista em Reumatologia, que não resta
configurada incapacidade para o trabalho. Nesse sentido, é necessário verificar se o laudo
pericial judicial foi suficiente para a conclusão pela capacidade laborativa. Vejamos o que foi
descrito pela Perita (resposta ao quesito de nº 06).

8. Em primeiro lugar, quanto a alegação de que a perita não analisou as demais patologias da
recorrente, esta não deve prosperar, uma vez que o juízo determinou a realização de perícia
com médico especialista em Reumatologia, sendo que esta especialidade abarca o estudo de
todas as doenças reumáticas e osteoarticulares que acometem a parte autora. Assim sendo,
nem sequer é necessário mencionar que a doutora nomeada tem perfeita competência para
analisar seu quadro médico. Frise-se que sequer era necessário nomear médica especialista,
conforme Enunciado nº 112 do FONAJEF: “Não se exige médico especialista para a
realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz”. Portanto,
entendo que o argumento não passa de mera irresignação com as conclusões da perita do
juízo.

9. Resta verificar agora se há, de fato, elementos que possam desconstituir o que foi concluído
pelo laudo pericial judicial, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial formulado é produzido de
maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo médico particular é prova
unilateral.

10. Dessa forma, noto que, pelo que consta no laudo pericial judicial, não estavam
configurados elementos que pudessem levar a conclusão da incapacidade laboral, seja ela
parcial ou total.  Além disso, pelo que consta na resposta ao quesito de nº 06, a perita levou
em consideração os laudos e exames levados pela parte autora no ato da perícia para a
conclusão pela capacidade para o trabalho.  
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11. Nessa perspectiva, é importante relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".

12. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações do laudo pericial consignado, tampouco constato nele nenhum vício, por
considerar que se encontra coeso e preciso em seus termos. Entendo, assim, que a autora não
se desincumbiu de provar que estava/esteve incapacitada, seja no ato da perícia, seja em
momento anterior, compulsando detidamente os documentos que foram juntados aos autos.

13. Frise-se que o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao
magistrado acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo
indicar os motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).

14. Ademais, cabe salientar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente possível uma
pessoa ser portadora das doenças alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor,
sendo este o caso dos autos. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-doença ou à
aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar que está acometido por uma
patologia: faz-se necessário confirmar que aquela enfermidade causa alterações que impedem
o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

VOTO

15. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso da autora JANE DA SILVA SOUZA
e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o benefício por
incapacidade. Custas ex lege. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente,
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95), os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita (Evento nº 3). Publique-se. Intime-se. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000319477v2 e do código CRC edcfd795.
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RECURSO CÍVEL Nº 0022628-68.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILSON GIOVANELLI (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO. CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
INCAPACIDADE COMPROVADA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. 
SÚMULA 47 DA TNU. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 46) interposto pelo INSS contra sentença (Evento
nº 39) que julgou procedente o pedido autoral de restabelecimento do auxílio-doença, bem
como sua conversão em aposentadoria por invalidez. O magistrado a quo entendeu que a
incapacidade do autor, apesar de reconhecida como total e temporária pelo perito judicial, é,
no entanto, definitiva, ao analisar suas condições pessoais.

2. Em suas razões recursais o réu alega que não estão presentes nos autos elementos capazes
de justificar a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez no caso
concreto, demonstrando irresignação para que seja julgada totalmente improcedente a
pretensão exordial.

3. Contrarrazões da parte autora pugnando pela manutenção da sentença (Evento nº 51).

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Pois bem. Segundo o laudo juntado aos autos, o autor é portador lombalgia e osteoartrite na
coluna. No quesito de nº 03, a Dra. Geneviévi Rosa de Souza aduz que a lombalgia “é um
processo doloroso da coluna lombar”, ocasionado por diversos fatores, como hérnia de disco,
osteoartrose, fibrose, entre outros. Já a osteoartrite “é uma doença associada ao
envelhecimento”, que culmina na degradação do tecido cartilaginoso. Reconheceu a perita a
incapacidade do autor como total e temporária.

9. Não obstante, o juiz de piso observou as condições pessoais do segurado, que é pedreiro,
tem baixa escolaridade (4ª série do ensino fundamental) e idade avançada (67 anos).
Importante frisar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo analisar todo o
contexto probatório que lhe é apresentado para o deslinde da causa, observando sempre os
princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade, conforme dispõem os Artigos 371 e
479 do CPC/2015:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

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 utilizado pelo perito.

10. Entendo que o magistrado a quo analisou o mérito à luz do laudo pericial e demais
documentos, bem como as condições pessoais do segurado, de forma correta, sem que
houvesse alguma mácula em tal convencimento, seguindo o que dispõem os dispositivos
legais retro transcritos. Em consonância com o pronunciamento, acredito não se tratar, in
casu, de incapacidade temporária, mas definitiva para a atividade habitual de pedreiro. Não há
como ignorar que a profissão do autor é braçal, necessitando dispor de esforços físicos a todo
momento, e, em razão de todas as implicações que as enfermidades em questão ocasionam,
seria extremamente penoso para o recorrido voltar a suas atividades laborais, bem como
inadequado esperar que ele desempenhe sua função com normalidade. Sob a perspectiva das
demais atividades, que não demandem esforço físico intenso, é possível considerar haver uma
incapacidade parcial. Nesse contexto, pode-se invocar a Súmula 47 da TNU: 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. Conforme
exposto, as condições pessoais são desfavoráveis e, aliadas ao fato de que as doenças em
questão são degenerativas, torna-se plausível a concessão do benefício ora mencionado.

11. Observo também que a perita estimou o início da incapacidade desde a data de
13.05.2017, porém, a data de cessação do benefício (09.09.2016) foi anterior à DII atestada.
Por esse motivo, aplica-se o disposto pela Súmula 576 do STJ: “Ausente requerimento
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administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente será a data da citação válida”. No mesmo sentido, vejamos o
entendimento da Turma Nacional de Uniformização:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE FIXA A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE
APÓS A DATA DA CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR, MAS ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NA
DATA DA CITAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Considerando que a data de início de incapacidade (DII) da autora é posterior à data de
cessação do benefício, o INSS interpôs o presente recurso requerendo a reforma do acórdão
impugnado, uma vez que não teve oportunidade sequer para avaliar a autora à época, isto é,
não houve ato administrativo do INSS equivocado a ser revisto pelo Judiciário na data em que
se considerou configurada o início de incapacidade do autor, como havia sido decidido pela
decisão de 1ª instância. Em síntese: apresentando o requerente paradigma desta Turma
Nacional, a tese jurídica objeto da divergência é a de que, uma vez fixada a data do início da
incapacidade (DII) em data posterior à DCB/DER, deverá ser fixada a DIB na data da citação
do Réu ou, sucessivamente, na data do ajuizamento da ação. Relatei. Passo a proferir o
VOTO. Em recente julgamento de caso análogo ao do presente Incidente, esta Turma
Uniformizadora já teve a oportunidade de se manifestar que sendo a incapacidade posterior
ao requerimento, "a fixação da DIB na data do início da incapacidade (ocorrida
anteriormente ao ajuizamento da ação), implicaria em atribuir ao INSS o ônus pela ciência
ficta do implemento das condições ao benefício anteriormente a sua citação, contrariando o
entendimento esposado pelo STJ, no sentido de que apenas quando toma ciência efetiva do
litígio com a citação incide em mora a Autarquia" (PEDILEF 50020638820114047012, Juiz
Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, DOU 06/03/2015, p. 83/193.). Na vertente, a
incapacidade laboral foi pericialmente fixada em data posterior (julho/2010) à cessação
administrativa de anterior benefício (DCB 18/11/2009), sequer existindo novo requerimento
administrativo. Por conseguinte, é o caso de se aplicar o entendimento jurisprudencial retro
destacado, porquanto a fixação da DIB na data do início da incapacidade (ocorrida
anteriormente ao ajuizamento da ação), implicaria em atribuir ao INSS o ônus pela ciência
ficta do implemento das condições ao benefício anteriormente a sua citação. Incidente de
Uniformização CONHECIDO e PROVIDO para fixar a DIB da aposentadoria por invalidez
na data da citação do INSS, considerada como termo inicial para a implantação do referido
benefício, mantidos os demais termos do acórdão recorrido. (TNU - PEDILEF:
50024169420124047012, Relator: JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, Data de
Julgamento: 11/09/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

12. No caso em tela, fato é que a data de início da incapacidade (DII) não engloba a data da
cessação indevida do benefício (DCB), a qual surgiu em momento anterior. Por isso,
estabelecer a DIB na DII implicaria o ônus da ciência ficta ao INSS no que tange ao
preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício, contrariando o
entendimento do STJ de que a data da citação válida constitui em mora a Autarquia.

13. Por tais razões, faz jus a parte autora à concessão do auxílio-doença, desde a data da
citação do INSS, em 15/09/2017 (Evento 6, OUT12). Mantenho a conversão em
aposentadoria por invalidez desde o exame pericial, em 24/01/2018 (Evento 22, OUT19),
uma vez que reconhecida a incapacidade desde a mencionada data.

14. Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 250



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 179/395

0022628-68.2017.4.02.5052 500000298112 .V6 JESX51453© JESX51453

VOTO

15. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo INSS, e, no mérito,
voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO. Isenção de custas. Condenação do recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em
julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo
de origem, com observância ao art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000298112v6 e do código CRC 2aac8677.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5016328-90.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ANTONIETA BELLE ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 251



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 181/395

5016328-90.2019.4.02.5001 500000320335 .V1 JES10683© JES10683

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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000320335v1 e do código CRC b25fa9ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5012824-76.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: HERMOGENES TONON (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000308920v1 e do código CRC 31c338b3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5006300-63.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOAO LUIZ BUBACK (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA.
NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE
DE CUSTEIO E OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 253



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 187/395

5006300-63.2019.4.02.5001 500000286993 .V3 JES10683© JES7056

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(a) ter sido compelido(a) 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:

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 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);
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000286993v3 e do código CRC d20130e8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5004057-49.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ROQUE ARPINI (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000290405v2 e do código CRC 946ec4a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5001763-43.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: LIER TANIA GOMES VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

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

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 lei, para fins de custeio da Seguridade Social.
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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(a) ter sido compelido(a) 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:

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 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);
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000314348v2 e do código CRC 9870c400.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000780-50.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: FLAVIO TONON (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

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

RELATÓRIO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA.
NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE
DE CUSTEIO E OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 256



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 196/395

5000780-50.2018.4.02.5004 500000286994 .V3 JES10683© JES7056

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(a) ter sido compelido(a) 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:

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 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);
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000286994v3 e do código CRC 1d4a6825.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5017447-86.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: AILTON CAMUZZI (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 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.
PRECEDENTE DO E. STJ.

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. 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.

Aduz, ainda, que o representativo da controvérsia em julgamento pelo STJ ainda não transitou
em julgado, pelo que a suspensão é medida que se impõe até o seu desfecho, principalmente
em razão dos embargos de declaração e seu eventual efeito infringente, bem como nos termos
do art. 271-A do Regimento Interno daquele Corte Especial.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, 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. 

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.”

Eis a ementa do referido julgado:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
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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 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. 
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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)

Quanto à manutenção da suspensão, sem razão.

Isso porque é da publicação do Acórdão paradigma que o impulso do processo deve ser
retomado, conforme CPC, o qual, pela hierarquia das normas, deve prevalecer:

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;

Inclusive, tanto o STF, quanto o STJ vêm entendendo que nem mesmo a pendência de
publicação do acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos impedem a imediata aplicação da tese firmada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO.
POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento
monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.786, 20/04/2018
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Ainda que assim não fosse, em nada prejudicará a parte autora eventual modificação daquele
aresto, desde que se utilize dos demais meios recursais, no caso, o restante - Recurso
Extraordinário. 

Assim, 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.

Já a suspensão em razão da ADIn nº5.090 (STF), registro que não há ordem expressa para os
demais feitos, pelo que cabe à parte autora, insatisfeita, justamente o Recurso Extraordinário
como meio de irresignação seguinte – como já dito anteriormente.

Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao artigo 5º ou 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.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 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 anteriormente ou mesmo a partir desse momento, pelo qual a defiro.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000308902v1 e do código CRC 2c3df264.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5017323-06.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 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.
PRECEDENTE DO E. STJ.

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. 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.

Aduz, ainda, que o representativo da controvérsia em julgamento pelo STJ ainda não transitou
em julgado, pelo que a suspensão é medida que se impõe até o seu desfecho, principalmente
em razão dos embargos de declaração e seu eventual efeito infringente, bem como nos termos
do art. 271-A do Regimento Interno daquele Corte Especial.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, 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. 

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.”

Eis a ementa do referido julgado:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator
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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 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. 
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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)

Quanto à manutenção da suspensão, sem razão.

Isso porque é da publicação do Acórdão paradigma que o impulso do processo deve ser
retomado, conforme CPC, o qual, pela hierarquia das normas, deve prevalecer:

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;

Inclusive, tanto o STF, quanto o STJ vêm entendendo que nem mesmo a pendência de
publicação do acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos impedem a imediata aplicação da tese firmada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO.
POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento
monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.786, 20/04/2018
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Ainda que assim não fosse, em nada prejudicará a parte autora eventual modificação daquele
aresto, desde que se utilize dos demais meios recursais, no caso, o restante - Recurso
Extraordinário. 

Assim, 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.

Já a suspensão em razão da ADIn nº5.090 (STF), registro que não há ordem expressa para os
demais feitos, pelo que cabe à parte autora, insatisfeita, justamente o Recurso Extraordinário
como meio de irresignação seguinte – como já dito anteriormente.

Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao artigo 5º ou 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.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 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 anteriormente ou mesmo a partir desse momento, pelo qual a defiro.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000308903v1 e do código CRC 9a3ab297.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:2

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 258



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 206/395

5017126-51.2019.4.02.5001 500000320338 .V1 JES10683© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 5017126-51.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ELTON SERGIO DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 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.
PRECEDENTE DO E. STJ.

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. 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.

Aduz, ainda, que o representativo da controvérsia em julgamento pelo STJ ainda não transitou
em julgado, pelo que a suspensão é medida que se impõe até o seu desfecho, principalmente
em razão dos embargos de declaração e seu eventual efeito infringente, bem como nos termos
do art. 271-A do Regimento Interno daquele Corte Especial.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, 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. 

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.”

Eis a ementa do referido julgado:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
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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 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. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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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)

Quanto à manutenção da suspensão, sem razão.

Isso porque é da publicação do Acórdão paradigma que o impulso do processo deve ser
retomado, conforme CPC, o qual, pela hierarquia das normas, deve prevalecer:

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;

Inclusive, tanto o STF, quanto o STJ vêm entendendo que nem mesmo a pendência de
publicação do acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos impedem a imediata aplicação da tese firmada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO.
POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento
monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.786, 20/04/2018
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Ainda que assim não fosse, em nada prejudicará a parte autora eventual modificação daquele
aresto, desde que se utilize dos demais meios recursais, no caso, o restante - Recurso
Extraordinário. 

Assim, 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.

Já a suspensão em razão da ADIn nº5.090 (STF), registro que não há ordem expressa para os
demais feitos, pelo que cabe à parte autora, insatisfeita, justamente o Recurso Extraordinário
como meio de irresignação seguinte – como já dito anteriormente.

Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao artigo 5º ou 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.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 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 anteriormente ou mesmo a partir desse momento, pelo qual a defiro.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000320338v1 e do código CRC c20830b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5016507-24.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 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.
PRECEDENTE DO E. STJ.

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. 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.

Aduz, ainda, que o representativo da controvérsia em julgamento pelo STJ ainda não transitou
em julgado, pelo que a suspensão é medida que se impõe até o seu desfecho, principalmente
em razão dos embargos de declaração e seu eventual efeito infringente, bem como nos termos
do art. 271-A do Regimento Interno daquele Corte Especial.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, 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. 

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.”

Eis a ementa do referido julgado:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator
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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 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. 

Poder Judiciário
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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)

Quanto à manutenção da suspensão, sem razão.

Isso porque é da publicação do Acórdão paradigma que o impulso do processo deve ser
retomado, conforme CPC, o qual, pela hierarquia das normas, deve prevalecer:

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;

Inclusive, tanto o STF, quanto o STJ vêm entendendo que nem mesmo a pendência de
publicação do acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos impedem a imediata aplicação da tese firmada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO.
POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento
monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.786, 20/04/2018
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Ainda que assim não fosse, em nada prejudicará a parte autora eventual modificação daquele
aresto, desde que se utilize dos demais meios recursais, no caso, o restante - Recurso
Extraordinário. 

Assim, 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.

Já a suspensão em razão da ADIn nº5.090 (STF), registro que não há ordem expressa para os
demais feitos, pelo que cabe à parte autora, insatisfeita, justamente o Recurso Extraordinário
como meio de irresignação seguinte – como já dito anteriormente.

Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao artigo 5º ou 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.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 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 anteriormente ou mesmo a partir desse momento, pelo qual a defiro.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000305908v1 e do código CRC 75939869.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5012888-86.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARCUS DE WELBY DA SILVA MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 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. PRECEDENTE DO E. STJ.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor da 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. 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.

Aduz, ainda, que o representativo da controvérsia em julgamento pelo STJ ainda não transitou
em julgado, pelo que a suspensão é medida que se impõe até o seu desfecho, principalmente
em razão dos embargos de declaração e seu eventual efeito infringente, bem como nos termos
do art. 271-A do Regimento Interno daquele Corte Especial.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, 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. 

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.”

Eis a ementa do referido julgado:
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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 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. 
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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)

Quanto à manutenção da suspensão, sem razão.

Isso porque é da publicação do Acórdão paradigma que o impulso do processo deve ser
retomado, conforme CPC, o qual, pela hierarquia das normas, deve prevalecer:

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;

Inclusive, tanto o STF, quanto o STJ vêm entendendo que nem mesmo a pendência de
publicação do acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos impedem a imediata aplicação da tese firmada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO.
POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento
monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.786, 20/04/2018
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Ainda que assim não fosse, em nada prejudicará a parte autora eventual modificação daquele
aresto, desde que se utilize dos demais meios recursais, no caso, o restante - Recurso
Extraordinário. 

Assim, 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.

Já a suspensão em razão da ADIn nº5.090 (STF), registro que não há ordem expressa para os
demais feitos, pelo que cabe à parte autora, insatisfeita, justamente o Recurso Extraordinário
como meio de irresignação seguinte – como já dito anteriormente.

Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao artigo 5º ou 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.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 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 anteriormente ou mesmo a partir desse momento, pelo qual a defiro. Após o
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000291440v3 e do código CRC d617e182.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000873-07.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ALVERLANIO GLEI RIBEIRO ALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ÍNDICE INPC. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ALTERAR O
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA INPC.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (Evento nº 42), em face de
sentença (Evento nº 35) que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de
benefício previdenciário à parte autora desde 18.08.2014, devendo ser mantido o pagamento
até a reabilitação do segurado pelo INSS.

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o critério de correção monetária que
deve ser aplicado é o IPCA-E, em detrimento da TR, conforme determinou a sentença (Artigo
1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09).

3.  Contrarrazões da parte autora (Evento nº 46) pugnando pela total improcedência do
recurso inominado, fazendo referência aos argumentos da peça contestatória.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, ao julgar o RE
870.947, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do
precatório. Fixou o Supremo, 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”.

6. Declarada a inconstitucionalidade da TR, e em se tratando aqui de benefício previdenciário,
aplica-se o INPC, índice de correção monetária eleito pelo art. 41-A da Lei nº 8.213/1991
(com a redação da Lei nº 11.430/2006) para reajustar os benefícios previdenciários.

7. Portanto, o recurso não merece provimento, pois pleiteou a aplicação do IPCA-E, que se
aplica apenas para os benefícios assistenciais. No entanto, merece reparos a sentença, uma vez
que determinou a utilização da TR para a fixação do critério de correção monetária dos
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valores atrasados, devendo ser alterado para o INPC.

VOTO

8. Por tudo que foi exposto, voto por CONHECER do recurso do autor e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, alterando o critério de correção monetária para o INPC,
considerando que a matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que
sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368, STJ,
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em 15/08/2017, DJE
22/8/2017). Custas ex lege. Condeno o recorrente em Honorários advocatícios,
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei
nº 9.099/1995; mas, ante o deferimento da Gratuidade de Justiça ao Evento nº 3, suspendo a
cobrança, de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado
deste acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC/15, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para a liquidação e a execução do decisum condenatório. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000313390v2 e do código CRC 10102eb2.
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RECURSO CÍVEL Nº 0038325-32.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: VALDEVINO SIMOES DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE ANTERIOR À
FILIAÇÃO AO RGPS. ARTIGO 42, §2º, DA LEI 8.213/1991. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 33) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 27) que julgou totalmente improcedente a demanda para condenar o INSS a pagar
auxílio-doença, justificando que não houve o cumprimento do período de carência necessário
para o recebimento do benefício quando da constatação da incapacidade (junho/2016).

2. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a retificação da DII do recorrente para a
data de 18.07.2017, a fim de que seja configurada sua qualidade de segurado. Invoca também
a Instrução Normativa nº 77 do INSS, anexo XLV, que versa sobre as patologias que
independem de carência para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez,
alegando que sua enfermidade se enquadra na alínea “g” (cardiopatia grave) do rol ali previsto
e que, por essa razão, faz jus ao benefício solicitado na inicial.

3. O INSS apresentou contrarrazões ao recurso inominado (Evento nº 37), fazendo referência
aos argumentos trazidos na peça contestatória.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da discussão acerca da possibilidade de o recorrente
receber um benefício por incapacidade.

8. Inicialmente, entendo não se tratar de uma questão de carência, mas sim da análise da
qualidade de segurado do autor. Efetivamente, observo que a doença em questão se enquadra
no conceito de “cardiopatia grave”, uma das enfermidades que isentam o segurado do
período de carência, segundo a Instrução Normativa nº 77, de 21 de janeiro de 2015 (alínea
“g”), o que foi trazido pela parte no recurso inominado.

9. Necessário se faz, agora, analisar o CNIS do recorrente, tendo por base que o perito judicial
fixou a data de início da incapacidade em junho/2016. Pois bem. Verifico que VALDEVINO
verteu contribuições ao INSS até 17.09.2014, mantendo até então sua qualidade de segurado.
Computando-se o período de graça, conforme dispõe o Artigo 15 da Lei 8.213/1991, verifico
que o autor perdeu sua qualidade de segurado em 16.11.2015 (acrescenta-se 12 meses e a
perda da qualidade de segurado se dará a partir do 16º dia do segundo mês subsequente à data
alcançada). Reconhecida a incapacidade em junho/2016, o autor não mais detinha a qualidade
de segurado. Na DER (18.07.2017), apesar de o autor ter voltado a contribuir para o INSS a
partir de 25.07.2016, pagando retroativamente os valores referentes ao período de julho/2015
a junho/2016, ele não poderá ser beneficiado, em razão do que dispõe o Artigo 42 da Lei
8.213/1991, senão, vejamos:

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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o
segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º 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.
(grifei)

10. Com efeito, a constatação da incapacidade foi anterior à filiação do autor ao RGPS
novamente, não sendo possível que ele receba benefícios por incapacidade de qualquer
natureza.

11. Assim sendo, reconheço que a sentença foi acertada em julgar improcedente a pretensão
autoral, porém com os fundamentos equivocados, considerando que esta levou em
consideração o cômputo do período de carência para a concessão dos benefícios, e não a
qualidade de segurado da parte autora.

VOTO
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12. Por tudo que foi exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pelo recorrente
VALDEVINO SIMÕES DE OLIVEIRA, mas no MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, não concedendo o benefício por incapacidade. Custas ex lege. Condeno a
recorrente em Honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995; mas, sendo o recorrente beneficiário
da assistência judiciária gratuita (Evento nº 03), suspendo a cobrança, de acordo com o art. 98
do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado deste acórdão, com observância do
art. 1.008 do CPC/15, remetam-se os autos ao Juízo de origem para a liquidação e a execução
do decisum condenatório. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000312764v4 e do código CRC 948069d0.
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Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
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RECURSO CÍVEL Nº 0008774-95.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: CILENE DE BARROS OHNESORGE DUARTE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO. INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.  ARTIGO 371 DO CPC/2015.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO  PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 59) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 52) que julgou totalmente improcedente o pedido autoral de restabelecimento do
auxílio-doença cessado em 11.01.2017 (NB 612.786.276-4).

2. Em suas razões recursais, a autora argumenta que ficou comprovado nos autos,
efetivamente, sua incapacidade laborativa, devido à continuidade no tratamento da
enfermidade. Nesse sentido, mostra irresignação com a sentença, para que seja esta anulada
ou reformada, alegando que faz jus ao benefício previdenciário de auxílio-doença, bem como
à sua conversão em aposentadoria por invalidez.

3.  Contrarrazões do INSS pugnando pela manutenção da sentença (Evento nº 65).

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da
incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
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do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a discussão se resume à incapacidade laboral da parte autora.

8. Inicialmente, noto que não houve pedido na inicial no que tange à conversão do benefício
em aposentadoria por invalidez, o que foi trazido pela parte no recurso inominado. Tal fato
configura inovação recursal, não sendo possível que o órgão julgador conheça desta parcela
do recurso, uma vez que o recurso devolve à Turma o conhecimento de questões já suscitadas
e discutidas no processo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

9. Partindo para o julgamento do mérito do recurso, verifico que a autora, CILENE DE
BARROS OHNESORGE DUARTE, foi diagnosticada com neoplasia maligna na mama
esquerda, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico em 15.11.2015. Foi designada perícia
com médico especialista em oncologia, sendo esta realizada em 26.02.2018. O perito atestou
não haver incapacidade da parte autora no ato da perícia. Não obstante, observo que em
resposta ao quesito de nº 10, reconheceu o perito que CILENE deteve incapacidade
temporária para sua atividade habitual de auxiliar de escritório, devido ao tratamento da
enfermidade que esteve realizando. Vejamos o que disse o perito (grifei).

QUESITO 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 de seis meses ou um ano?

RESPOSTA: A pessoa examinada foi submetida a mastectomia em 05/11/2015, esvaziamento
axilar em 11/08/2016 e radioterapia adjuvante até julho de 2017, estes tratamentos levam a
uma incapacidade temporária durante a sua administração. Ao exame pericial se apresentou
recuperada e apta e livre de doença de base.

10. Pois bem. Da análise dos documentos juntados ao processo, verifico que a parte autora
recebeu auxílio-doença (NB 612.786.276-4) de 11.12.2015 até a data de 11.01.2017, em razão
de o pedido de prorrogação apresentado por ela em 06.12.2016 ter sido indeferido. Um mês
após a cessação do benefício, em 11.02.2017, foi apresentada uma nova solicitação perante o
órgão previdenciário, que também indeferiu o novo pleito. Entretanto, examinando
detidamente os autos, verifico que há 02 (dois) laudos de profissionais distintos atestando a
incapacidade da autora logo após a cessação do benefício, datados de 02.02.2017 (período
anterior à nova solicitação) e 13.12.2017 (período que sucedeu o pedido de novo benefício), o
que leva a crer que a cessação do NB 612.786.276-4 foi, de fato, indevida. Frise-se que o juiz
não está adstrito ao laudo pericial, podendo analisar todo o contexto probatório que lhe é
apresentado para o deslinde da causa, observando sempre os princípios gerais da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme dispõe o Artigos 371 do CPC/2015:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
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10.1. No primeiro laudo mencionado, o Dr. Edelweiss Soares (CRM-ES 8.308), médico
oncologista, solicitou o afastamento da autora de suas atividades laborais, em razão de a
mesma se encontrar “sem condições de trabalho emocionalmente e nem física” (Evento nº 01,
OUT2, p. 18). Já o segundo laudo, lavrado pelo Dr. José Zago (CRM-ES 2.107), especialista
em medicina do trabalho, apontou estar a autora sem condições de exercer qualquer atividade
laborativa no período (Evento nº 01, OUT2, p. 22).

11. Analisando conjuntamente as observações do laudo pericial juntado aos autos e os laudos
particulares trazidos ao processo, entendo por restabelecer o pagamento de auxílio-doença à
parte autora (NB 612.786.276-4) desde sua indevida cessação, devendo este ser mantido até
julho de 2017, em razão de ter terminado nessa época seu tratamento de radioterapia
adjuvante, conforme observações do perito. Considero que o pagamento do auxílio-doença
deve ser restabelecido diante da aferição in concreto de que o tratamento para aquela
enfermidade causou alterações na parte autora que a impediam de realizar normalmente suas
ocupações pelo período especificado acima.

12. Assim, serão observados os seguintes parâmetros:

VOTO

13. Por tudo que foi exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso da
autora e, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, para reformar a sentença e conceder
auxílio-doença desde 12.01.2017 até o mês de julho de 2017, observados os parâmetros
acima elencados. Sem condenação em custas nem honorários, ante o provimento do recurso.
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). 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). A
correção monetária deve seguir a variação do INPC. Publique-se. Intimem-se. Após, não
havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria
das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com a observância do art.
1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000304318v3 e do código CRC ecfdc360.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000824-69.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SIRLENE RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES ANTECIPADAS. DETERMINAÇÃO
CONDICIONANTE SEM REPERCUSSÃO IMEDIATA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO
DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido. 

Além disso, como costumeiramente vem sendo feito por aquele Juízo, fixou multa por
descumprimento da ordem de urgência (tutela antecipada) no importe de R$500,00 por dia de
atraso, sem contar muitas vezes que, também, fixa multa de R$10.000,00 (pelo ato em si),
acrescida de R$ 500,00 ou mesmo R$1.000,00 por dia, em caso de cessação do benefício
antes de concluído o processo de reabilitação ou mesmo cessação sem nova perícia
administrativa.

VOTO

Recorreu a autarquia federal pleiteando seja afastada a incidência das multas processuais
fixadas ou mesmo reduzidos seus valores.

Nesse último ponto, chamo atenção que, enquanto integrante desta Turma Recursal, é de se
notar a observância/respeito às ordens judicias pela Autarquia Previdenciária, o que sempre
foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a reiteração de determinada
ordem, 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, como feito naquele julgado. 

No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto, normalmente o
cumprimento se deu ou se dá dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou até mesmo
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. 

Da mesma forma, eventual previsão de multa no valor de R$10.000,00 e de multa diária de
R$ 500,00/R$1.000,00 por dia, que, em tese, incidirá em caso de cessação em
desconformidade com a sentença “a quo”, novamente, condicionante, sem prejuízo premente,
mas que da mesma forma que a multa diária, excessiva, deve ser reduzida para R$ 200,00
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(duzentos reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual cessação do
benefício antes da finalização da reabilitação profissional do segurado ou sem realização de
perícia administrativa. 

Noutro ponto, o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer determinada (30
dias), além de razoável, como dito, é praxe nesta Justiça Federal e vem sendo observado pela
Autarquia Previdenciária a contento, devendo permanecer nestes parâmetros. Quanto aos 60
dias estabelecidos pela Lei dos Juizados Especiais Federais, trata-se de obrigação de pagar,
nada tendo a ver com o caso. 

Por estes fundamentos, VOTO POR 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. Custas ex lege.
Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000314325v3 e do código CRC 9d910ffa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
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RECURSO CÍVEL Nº 5001271-51.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SELMA NEVES PIMENTEL (AUTOR)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO
STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. LEADING CASE DE REPERCUSSÃO
GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.    Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, bem como o
pagamento dos valores atrasados com correção monetária pelos índices do INPC ou mesmo
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
nº 11.960/2009.

VOTO

2.    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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3.    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. 

4.    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, ao passo que os juros de
mora, desde a citação, será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir
de sua vigência.

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.    Por estes fundamentos, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURO DO INSS, nos termos da fundamentação supra. 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. 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000297680v1 e do código CRC 6efc6a63.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0039198-23.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO. CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
INCAPACIDADE COMPROVADA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 86) interposto pelo INSS contra sentença (Evento
nº 77) que julgou procedente o pedido autoral de restabelecimento do auxílio-doença, bem
como sua conversão em aposentadoria por invalidez. O magistrado a quo entendeu pela
aplicação do Artigo 101 da Lei 8.213/1991, concluindo que as limitações do demandante só
poderiam ser revertidas por procedimento cirúrgico, o que indicaria o caráter permanente das
limitações apontadas.

2. Em suas razões recursais, o INSS pede que seja revogada a aposentadoria por invalidez,
concedendo no lugar auxílio doença com DIB no laudo pericial e com fixação de DCB em
120 dias contado da data de concessão/reativação do benefício, nos termos do § 9º do art. 60
da Lei 8.213/91. Alternativamente, requer que seja expressamente prevista a possibilidade de
a Autarquia submeter o autor à perícia médica administrativa a qualquer tempo.

3. Contrarrazões da parte autora pugnando pela manutenção da sentença (Evento nº 90).

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Nessa senda, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período
de carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de
incapacidade para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 267



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 232/395

0039198-23.2017.4.02.5055 500000318464 .V2 JESX51453© JESX51453

incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária,
tendo o marco inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada
do requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade
será total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia compreende a discussão acerca da possibilidade de o recorrido
receber a aposentadoria por invalidez.

8. Pois bem. Vejamos o que foi descrito pelo perito judicial, no laudo juntado ao Evento de nº
27.

9. Da resposta aos quesitos acima transcritos, extrai-se que a recuperação da capacidade
laboral da parte autora está condicionada à realização de tratamento cirúrgico. A submissão à
cirurgia não é obrigatória, conforme dita o Artigo 101 da lei 8213/91:

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.

10. Com efeito, a TNU já decidiu, no PEDILEF 0033780-42.2009.4.01.3300, que o segurado
faz jus à aposentadoria por invalidez quando a recuperação laboral depender de cirurgia. Isso
porque não é obrigatório que a parte se submeta a um procedimento de risco e, ainda, não é
certo que a capacidade laboral será restaurada após o procedimento. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL
ATESTOU HAVER POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS CIRURGIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL. FACULDADE
DE NÃO SE SUBMETER A TRATAMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. NÃO OBRIGATORIEDADE DE
SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCEDIMENTO CIRURGICO. CORRETA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO. [...]  8.
Defende a recorrente que é certo que a legislação garante ao segurado o direito de não se
submeter a tratamento cirúrgico para sua reabilitação profissional (Lei nº 8.213/91, art. 101)
em razão dos riscos que lhes são imanentes. No entanto, tal faculdade não é motivo suficiente
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para concessão de aposentadoria por invalidez que possui requisitos próprios. No caso,
defende que é correta a manutenção do auxílio-doença até a melhora do quadro ou
reabilitação. 9. No entanto, o entendimento da Autarquia recorrente não deve prevalecer. A
lei não obriga a parte a realizar a cirurgia quando esta é a única opção de cura para a
incapacidade, uma vez que a este procedimento são inerentes riscos aos quais a parte autora
não está compelida a enfrentar. 10. Além disso, conforme restou consignado no acórdão
recorrido que não há certeza quanto ao êxito no tratamento cirúrgico, de modo que é correta
a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a probabilidade de permanecer a sequela
que a incapacita mesmo após a cirurgia. 11. Portanto, se nem mesmo a cirurgia é a garantia
de que a incapacidade efetivamente será superada, resta considerar que a incapacidade é
definitiva e o benefício de aposentadoria por invalidez ser concedido, portanto, correta é a
interpretação dada ao caso pela Turma Recursal de origem, que reconheceu presentes os
requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez. 12. Recurso conhecido e
improvido. (TNU-PEDILEF: 00337804220094013300, Relator: Juíza Federal MARISA
CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO, Data de Julgamento: 06/08/2014, Data de Publicação:
22/08/2014)

11. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

12. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo INSS, e, no mérito,
voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que restabeleceu o
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte-autora desde a data da indevida
cessação do benefício (NB 525.491.996-1, 25.04.2017), e converteu-o em aposentadoria
por invalidez, a contar da realização da perícia judicial, em 20.04.2018. Isenção de custas.
Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso,
com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se
os autos ao Juízo de origem, com observância ao art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000318464v2 e do código CRC fc04db83.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000939-02.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DOS ANJOS VIANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
PRECEDENTE DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. ENUNCIADO
Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 39) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 33) que julgou totalmente improcedente o pedido de auxílio doença e,
subsidiariamente, de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não resta
configurada a incapacidade para o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega haver incapacidade, a contrario sensu do que
foi concluído pelos laudos periciais juntados aos autos. Nesse sentido, mostra irresignação
com as conclusões dos peritos judiciais.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 45) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
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ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Compulsando os autos, observo que o magistrado a quo, em decisão ao Evento de nº 05,
deferiu a realização de perícia com profissionais de especialidades distintas (Oncologia e
Cardiologia), para melhor elucidação da causa. Os laudos, no entanto, não são conflitantes
entre si, afirmando ambos os peritos que não há incapacidade para o trabalho, considerando a
profissão de manicure da parte autora.

9. Analisando os laudos juntados aos autos, verifico que o perito Oncologista afirmou que
autora MARIA DA PENHA fora diagnosticada com neoplasia maligna da mama esquerda
estádio III, já tendo passado por tratamento quimioterápico neoadjuvante, cirurgia e
radioterapia. Já o Cardiologista nomeado pelo juízo reconheceu a presença de um quadro de
hipertensão arterial sistêmica. Diante dos problemas de saúde, recebeu a parte autora auxílio-
doença no período de 21.09.2015 a 26.09.2016. Assim sendo, é necessário verificar se os
laudos consignados foram suficientes para a conclusão pela capacidade laborativa, razão pela
qual seguem trechos do que foi atestado pelos Peritos.

- Laudo do Dr. Renato Machado Junior, Oncologista, CRM/ES 1.701:

- Laudo do Dr. Bruno Arantes Pazolini, Cardiologista, CRM/ES 469:

10. Vejamos agora se há, de fato, elementos que possam desconstituir o que foi concluído
pelos laudos periciais juntados, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial formulado em juízo é
produzido de maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo médico particular
é prova unilateral.

10. É importante apurar que, pelo que consta em ambos os laudos periciais, não estavam
configurados elementos que pudessem levar a conclusão pela incapacidade laboral. Ademais,
ambos os peritos levaram em consideração os exames e laudos médicos levados pela parte
autora no ato da perícia para a elaboração de seus pareceres. Noto que o médico Oncologista
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reconheceu haver incapacidade temporária no passado (resposta ao quesito de nº 10 acima
transposto), tendo a parte autora, no entanto, recebido o auxílio-doença no período estimado
pelo perito.

11. Ainda no que tange aos laudos, alega a parte autora que o médico Oncologista reconheceu
haver uma incapacidade parcial. No entanto, verifico que tal incapacidade se refere àquelas
atividades que demandem sobrecarga de peso sobre o membro superior esquerdo, excluindo-
se a atividade habitual de manicure. Nesses termos, o perito reconheceu que a recorrente não
pode realizar atividades que demandem esforço físico intenso do braço esquerdo, mas para
outras atividades, inclusive a habitual, é considerada apta. Inclusive, no Evento de nº 31
(RSC2, p. 10), o INSS juntou laudo de exame pericial onde se afirma que a autora é destra,
quando ficou comprovada uma limitação a sobrecarga no braço esquerdo, não havendo
motivos para que seja considerada inapta para as atividades laborais.

12. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Desta
feita, não verifico a presença de documentos relevantes e capazes de desamparar as
observações dos laudos periciais consignados, tampouco constato neles nenhum vício, por
considerar que se encontram coesos e precisos em seus termos. Entendo, assim, que não há
motivos para invalidar os presentes laudos, considerando que a autora não se desincumbiu de
provar a incapacidade na DER do NB 620.928.010-6, nem tampouco no ato das perícias.
Frise-se que o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF, permite ao
magistrado acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa, devendo
indicar os motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).  

13. Nessa perspectiva, é importante relembrar o Enunciado nº 8 das TR's/ES, o qual
preleciona 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".

14. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

16. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso da autora MARIA DA PENHA DOS
ANJOS VIANA e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o
benefício por incapacidade. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento de nº 05). Publique-se. Intime-se. Após,
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não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000327756v2 e do código CRC d0b99dc5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000494-81.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: REGINA LOPES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO STF. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 28) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 22) que julgou improcedente o pedido de auxílio-doença, e, alternativamente, de
aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não restava configurada a incapacidade
para o trabalho.  

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega a fragilidade do laudo pericial, que se deu no
sentido de não haver incapacidade. Da mesma forma, argui pela nulidade do laudo, uma vez
que o magistrado a quo indeferiu os quesitos complementares formulados na petição inicial
(Evento nº 01, p. 07).

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 31) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
voto.

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 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
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
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ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora.

8. Dos autos, extrai-se que a autora, REGINA LOPES DA SILVA, convive com um
diagnóstico de depressão e fibromialgia, recebendo auxílio-doença no período de 02.09.2017
a 16.02.2018. No entanto, afirma a perita, especialista em Medicina do Trabalho, que não
resta configurada incapacidade para o trabalho. Nesse sentido, é necessário verificar se o
laudo pericial judicial foi suficiente para a conclusão pela capacidade laborativa. Vejamos o
que foi descrito pela Perita (resposta aos quesitos 02 e 03).

9. A partir do exposto, resta verificar se há, de fato, elementos que possam desconstituir o que
foi concluído pelo laudo pericial judicial, uma vez que, segundo o Enunciado nº 8 das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, o laudo pericial formulado é
produzido de maneira equidistante do interesse das partes, enquanto o laudo médico particular
é prova unilateral.

10. Da análise do laudo juntado, constato que não restaram configurados elementos que
pudessem levar à conclusão pela incapacidade laboral, seja ela parcial ou total.  Além disso,
cumpre destacar que a profissional nomeada pelo juízo levou em consideração os exames
levados pela parte autora no ato da perícia (resposta ao quesito nº 04). Da mesma forma,
apesar de o laudo fazer menção apenas à plena capacidade laborativa na data da perícia
médica (13.06.2018), a autora não se desincumbiu de provar que ainda estava incapacitada
quando da cessação do benefício, ou mesmo no ato da perícia médica, a partir da análise dos
documentos juntados aos autos.

11. Nessa perspectiva, fundamental relembrar o já mencionado enunciado nº 8 das TR's/ES, o
qual preleciona 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".

12. Ademais, cabe salientar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente possível uma
pessoa ser portadora das doenças alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor,
sendo este o caso dos autos. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-doença ou à
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aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar que está acometido por uma
patologia: faz-se necessário confirmar que aquela enfermidade causa alterações que impedem
o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

13. Tampouco o indeferimento dos quesitos complementares gera a nulidade do laudo
juntado, visto que os quesitos formulados pelo juízo foram suficientes para que o magistrado
analisasse a possibilidade de a autora receber um dos benefícios por incapacidade, além de
terem abarcado todas as indagações feitas pela recorrente.  

14. Frise-se também que, o princípio do livre convencimento motivado, em julgado do STF,
permite ao magistrado acolher as provas que reputar mais relevantes ao deslinde da causa,
devendo indicar os motivos que fundaram seu convencimento:

A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e
não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de
outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da
verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o
acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 8/3/2016 (Info 817).  

15. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

16. Por tudo que foi exposto, CONHEÇO do recurso da autora REGINA LOPES DA
SILVA e no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o benefício
por incapacidade. Custas ex lege. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente,
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95), os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita (Evento de nº 04). Publique-se. Intime-se. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000317729v4 e do código CRC 42140d9a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0005972-86.2017.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SCARLETY ALVES DE BESSA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA
DECIDIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. LEADING CASE DE
REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.    Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, bem como o
pagamento dos valores atrasados com correção monetária pelos índices do INPC ou mesmo
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
nº 11.960/2009.

VOTO

2.    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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3.    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. 

4.    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, ao passo que os juros de
mora, desde a citação, será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir
de sua vigência.

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.    Por estes fundamentos, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURO DO INSS, nos termos da fundamentação supra. Custas ex lege. Condeno o
recorrente ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação
atualizado, pelo Manual de Cálculos do CJF, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Origem. Imtimem-se.
Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000286996v4 e do código CRC fc8e6cd8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5007471-55.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: PEDRO ZOPPI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TÁBUA DE
MORTALIDADE. MÉDIA NACIONAL. EXPECTATIVA DE VIDA MASCULINA
MAIS BENÉFICA. IMPOSSBILIDADE LEGAL. RECURSO  CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com as seguintes características: declaração de
inconstitucionalidade da expectativa de sobrevida definida no art. 29, §8º da Lei 8.213/91 - a
partir da média nacional única para ambos os sexos -, devendo se considerar para tanto, a
expectativa masculina e, por conseqüência, revisar a renda mensal inicial do benefício
previdenciário. Este é o sumário da controvérsia.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, ao entender que a norma previdenciária não
veiculou tratamento distinto e prejudicial aos segurados, pelo contrário, de certa forma os
igualou, ao considerar para o cálculo expectativa média.

3. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, defende que o legislador ordinário não
tinha autorização constitucional para determinar que no cálculo do fator previdenciário fosse
levado em conta a expectativa de sobrevida outra que não a masculina. É o breve relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao voto.

VOTO

4. 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.

5. A discussão aqui travada tem como base central a expectativa de vida considerada para
cálculo do fator previdenciário. Tal sistemática foi incluída na Lei de Benefício por meio da
edição da Lei nº 9.876/99, ficando assim disposta, in verbis:
 

Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de
26.11.99)
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; 
§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a
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expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar,
segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. 
§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na
idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. 

6. Já os dispositivos constitucionais que tratam Previdência Social apenas estabelecem as
normas básicas a serem observadas pelo RGPS, como os eventos a serem cobertos, os casos
em que admitida a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, a
vedação de benefícios substitutivos da remuneração com renda mensal inferior ao salário
mínimo, a preservação do valor real dos benefícios, os critérios para a concessão de
aposentadoria, entre outros; não dispondo a Constituição especificamente sobre o cálculo dos
benefícios, matéria reservada à lei ordinária, no caso, a Lei 8213/91.

7. E sobre o fator previdenciário de forma geral (também considerado todos os seus
componentes – idade, expectativa de vida e tempo de contribuição), ao contrário do que alega
a parte autora, não há nenhuma inconstitucionalidade na fixação de um fator previdenciário
como limitador à RMI do benefício, visto que não há vedação constitucional nesse sentido.
Assim, inclusive, entendeu o STF no julgamento da ADI-MC 2111/DF, in litteris: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA SOCIAL: CÁLCULO DO BENEFÍCIO. FATOR
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999, OU, AO MENOS, DO RESPECTIVO ART. 2º
(NA PARTE EM QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 29, "CAPUT",
INCISOS E PARÁGRAFOS DA LEI Nº 8.213/91, BEM COMO DE SEU ART.
3º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI, POR
VIOLAÇÃO AO ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DE QUE SEUS ARTIGOS 2º (NA PARTE REFERIDA) E 3º
IMPLICAM INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR AFRONTA
AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 201, §§ 1º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE
15.12.1998. MEDIDA CAUTELAR. 1. Na inicial, ao sustentar a
inconstitucionalidade formal da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, por inobservância
do parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal, segundo o qual "sendo o
projeto emendado, voltará à Casa iniciadora", não chegou a autora a explicitar
em que consistiram as alterações efetuadas pelo Senado Federal, sem retorno à
Câmara dos Deputados. Deixou de cumprir, pois, o inciso I do art. 3o da Lei nº
9.868, de 10.11.1999, segundo o qual a petição inicial da A.D.I. deve indicar "os
fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações".
Enfim, não satisfeito esse requisito, no que concerne à alegação de
inconstitucionalidade formal de toda a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade não é conhecida, nesse ponto, ficando, a esse
respeito, prejudicada a medida cautelar. 2. Quanto à alegação de
inconstitucionalidade material do art. 2o da Lei nº 9.876/99, na parte em que
deu nova redação ao art. 29, "caput", incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, a
um primeiro exame, parecem corretas as objeções da Presidência da República e
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do Congresso Nacional. É que o art. 201, §§ 1o e 7o, d a C.F., com a redação
dada pela E.C. nº 20, de 15.12.1998, cuidaram apenas, no que aqui interessa,
dos requisitos para a obtenção do benefício da aposentadoria. No que tange ao
montante do benefício, ou seja, quanto aos proventos da aposentadoria,
propriamente ditos, a Constituição Federal de 5.10.1988, em seu texto
originário, dele cuidava no art. 202. O texto atual da Constituição, porém, com o
advento da E.C. nº 20/98, já não trata dessa matéria, que, assim, fica remetida
"aos termos da lei", a que se referem o "caput" e o § 7o do novo art. 201. Ora, se
a Constituição, em seu texto em vigor, já não trata do cálculo do montante do
benefício da aposentadoria, ou melhor, dos respectivos proventos, não pode ter
sido violada pelo art. 2o da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, que, dando nova
redação ao art. 29 da Lei nº 8.213/91, cuidou exatamente disso. E em
cumprimento, aliás, ao "caput" e ao parágrafo 7o do novo art. 201. 3. Aliás, com
essa nova redação, não deixaram de ser adotados, na Lei, critérios destinados a
preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, como determinado no "caput" do
novo art. 201. O equilíbrio financeiro é o previsto no orçamento geral da União.
E o equilíbrio atuarial foi buscado, pela Lei, com critérios relacionados com a
expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria, com o tempo de
contribuição e com a idade, até esse momento, e, ainda, com a alíquota de
contribuição correspondente a 0,31. 4. Fica, pois, indeferida a medida cautelar
de suspensão do art. 2o da Lei nº 9.876/99, na parte em que deu nova redação ao
art. 29, "caput", incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91. 5. Também não parece
caracterizada violação do inciso XXXVI do art. 5o da C.F., pelo art. 3o da Lei
impugnada. É que se trata, aí, de norma de transição, para os que, filiados à
Previdência Social até o dia anterior ao da publicação da Lei, só depois vieram
ou vierem a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do
Regime Geral da Previdência Social. 6. Enfim, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade não é conhecida, no ponto em que impugna toda a Lei nº
9.876/99, ao argumento de inconstitucionalidade formal (art. 65, parágrafo
único, da Constituição Federal). É conhecida, porém, quanto à impugnação dos
artigos 2o (na parte em que deu nova redação ao art. 29, seus incisos e
parágrafos da Lei nº 8.213/91) e 3o daquele diploma. Mas, nessa parte, resta
indeferida a medida cautelar. - ADI-MC 2111 ADI-MC - MEDIDA
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - STF

8. A expectativa de sobrevida fixada na média nacional (§8º), ou seja, considerada ambos os
sexos, é apenas um componente da constituição do fator previdenciário, e como tal critério foi
disciplinado desta forma na lei, não cabe ao segurado distingui-la e/ou optar pela mais
favorável, no caso a masculina. E o fator previdenciário e seus critérios têm base na
preservação do próprio sistema previdenciário (atuarial e financeiro).

9. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do fator previdenciário, logo, os
critérios e componentes levados em consideração de igual forma não serão.  A confirmar tal
afirmativa, o seguinte aresto:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATOR
PREVIDENCIÁCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
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ARTIGO 201, § 7º, CF/1988. NÃO AUTO-APLICABILIDADE. TÁBUA DE
MORTALIDADE CALCULADA PELO IBGE. INSTRUMENTALIDADE.
NÃO OFENSA À LEI N.º 9.876/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS PACIFICADOS. REVISÃO INDEVIDA. 1. Com o
advento da A EC n.º 20/1998, foi suprimido do texto constitucional os critérios
de apuração do valor dos benefícios (redação atual do artigo 201 CF/1988),
tendo sido relegado ao legislador infraconstitucional a incumbência de assim
defini-los. 2. A Lei n.º 9.876/1999, que regulamentou a EC n.º 20/1998,
determinou que os salários-de-benefício serão calculados com base na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80%
(oitenta por cento) de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator
previdenciário, nos casos de aposentadorias por idade e por tempo de
contribuição (artigo 29, I, Lei n.º 8.213/1991) e sem a constante multiplicação,
nos casos das aposentadorias por invalidez e especial, bem como dos auxílios-
doença e acidente (artigo 29, II, Lei n.º 8.213/1991). 3. A instituição do fator
previdenciário atendeu ao preceito constitucional da preservação do equilíbrio
financeiro e atuarial do regime previdenciário introduzido pela EC n.º20/1998.
4. Precedente: STF, ADI 2111-MC. 5. Inexiste direito adquirido a qualquer
critério de reajuste que não o estabelecido pela Lei n.º 8.213/1991 e as que lhe
sucederam, o que não ofende a garantia de preservação e irredutibilidade do
valor real dos benefícios. 6. Precedente: TRF 3ª Região, Processo
2003.03.99.026350-1. 7. A utilização da tábua de mortalidade como
instrumento que exterioriza a expectativa de sobrevida do segurado,
disciplinada pelo Decreto n.º 3.266/1999, divulgada periodicamente pelo IBGE,
não afrontou o disposto no artigo 59, da Constituição Federal, haja vista que não
teve o condão de restringir ou ampliar o alcance da Lei n.º 9.876/1999 ou da Lei
n.º8.213/1991, considerando o seu caráter nitidamente instrumental, que teve
por finalidade proporcionar a aplicação uniforme da lei, não alterando os
parâmetros por ela delineados. 8. Não há que distinguir a tábua de mortalidade
entre homens e mulheres, eis que a tabela do IBGE leva em consideração a
média da população. A opção do legislador, talvez não seja a mais adequada,
mas não se caracteriza como inconstitucional tendo em vista que é possível
tratar homens e mulheres de forma diversa, em razão exatamente da aplicação
do princípio da isonomia material. Outrossim, não cabe a este Juízo determinar
a utilização de outros índices que não os legalmente previstos. 9. Precedente:
TRF 3ª Região, Processo 2005.61.83.000486-4. 10. Recurso improvido. Ante o
exposto, nego provimento ao recurso da parte autora para revisar a renda mensal
inicial do benefício previdenciário, com vistas à desconsideração da aplicação
do fator previdenciário no cálculo de apuração da renda mensal inicial e todos
os efeitos dela decorrentes. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art.55 da Lei nº 9099/95, que fixo em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista que não há condenação. O
valor dos honorários não deve exceder 06 (seis) salários mínimos, vigentes na
data da execução, considerados os termos do art. 20 do Código de Processo
Civil e o limite de alçada deste órgão. A cobrança fica condicionada à
comprovação da perda da qualidade de beneficiária da Justiça Gratuita, nos
termos dos arts. 11, §2º, e 12 da Lei nº 1.060/50, caso solicitado tal benefício. É
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o voto.
(Processo 00023509820124036311, JUIZ(A) FEDERAL MARCIO RACHED
MILLANI, TR1 - 1ª Turma Recursal - SP, e-DJF3 Judicial DATA: 23/10/2012.)
Dessa forma, não procede a pretensão da parte autora.

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso. 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 §3º, art. 98 do novo CPC. Após o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000293571v3 e do código CRC 25ecf024.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000719-67.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOSE MATOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000297655v2 e do código CRC b968163e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5015228-03.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DANIELLY RIBEIRO BARBOZA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 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. PRECEDENTE DO E. STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trato de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor da 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. 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.

Aduz, ainda, que o representativo da controvérsia em julgamento pelo STJ ainda não transitou
em julgado, pelo que a suspensão é medida que se impõe até o seu desfecho, principalmente
em razão dos embargos de declaração e seu eventual efeito infringente, bem como nos termos
do art. 271-A do Regimento Interno daquele Corte Especial.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, 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. 

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.”

Eis a ementa do referido julgado:
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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 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. 
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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)

Quanto à manutenção da suspensão, sem razão.

Isso porque é da publicação do Acórdão paradigma que o impulso do processo deve ser
retomado, conforme CPC, o qual, pela hierarquia das normas, deve prevalecer:

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;

Inclusive, tanto o STF, quanto o STJ vêm entendendo que nem mesmo a pendência de
publicação do acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos impedem a imediata aplicação da tese firmada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO.
POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento
monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.786, 20/04/2018
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Ainda que assim não fosse, em nada prejudicará a parte autora eventual modificação daquele
aresto, desde que se utilize dos demais meios recursais, no caso, o restante - Recurso
Extraordinário. 

Assim, 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.

Já a suspensão em razão da ADIn nº5.090 (STF), registro que não há ordem expressa para os
demais feitos, pelo que cabe à parte autora, insatisfeita, justamente o Recurso Extraordinário
como meio de irresignação seguinte – como já dito anteriormente.

Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao artigo 5º ou 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.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 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 anteriormente ou mesmo a partir desse momento, pelo qual a defiro.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000290413v2 e do código CRC 2252ce69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5015199-50.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: LUCIANO JOSE FERREIRA VAZ (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 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. PRECEDENTE DO E. STJ. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trato de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor da 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. 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.

Aduz, ainda, que o representativo da controvérsia em julgamento pelo STJ ainda não transitou
em julgado, pelo que a suspensão é medida que se impõe até o seu desfecho, principalmente
em razão dos embargos de declaração e seu eventual efeito infringente, bem como nos termos
do art. 271-A do Regimento Interno daquele Corte Especial.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, 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. 

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.”

Eis a ementa do referido julgado:
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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 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. 
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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)

Quanto à manutenção da suspensão, sem razão.

Isso porque é da publicação do Acórdão paradigma que o impulso do processo deve ser
retomado, conforme CPC, o qual, pela hierarquia das normas, deve prevalecer:

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;

Inclusive, tanto o STF, quanto o STJ vêm entendendo que nem mesmo a pendência de
publicação do acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos impedem a imediata aplicação da tese firmada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO.
POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento
monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.786, 20/04/2018
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Ainda que assim não fosse, em nada prejudicará a parte autora eventual modificação daquele
aresto, desde que se utilize dos demais meios recursais, no caso, o restante - Recurso
Extraordinário. 

Assim, 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.

Já a suspensão em razão da ADIn nº5.090 (STF), registro que não há ordem expressa para os
demais feitos, pelo que cabe à parte autora, insatisfeita, justamente o Recurso Extraordinário
como meio de irresignação seguinte – como já dito anteriormente.

Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao artigo 5º ou 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.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 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 anteriormente ou mesmo a partir desse momento, pelo qual a defiro. Após o
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000290412v2 e do código CRC 033a9290.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000110-69.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS JOSE THEODORO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 275



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 260/395

5000110-69.2019.4.02.5006 500000303256 .V1 JES10683© JES10683

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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000303256v1 e do código CRC 187742ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5003936-21.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARICELIA RAMOS DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGOS 29 DA LEI Nº
8.213/91 E 3º DA LEI Nº 9.876/99. REGRA DE TRANSIÇÃO MAIS BENÉFICA.
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A JULHO DE 1994. INCLUSÃO
NO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trato 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.
Este é o sumário da controvérsia.

2. O juiz sentenciante julgou improcedente o pedido, com base na decadência.

3. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente,  preliminarmente, diz que nao há que se
falar em decadência quando se trata de revisão de benefício; 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. É o breve
relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, passo ao voto.

VOTO

4. Trata-se, pois, de questão unicamente de direito. E sobre a decadência, de fato foi
ultrapassado, in casu, o prazo decadencial objeto do art. 103 da Lei nº 8.213/1991. Pois, é de
se realçar e dar prevalência ao que 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. 

5. 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.
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6. 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.

7. No caso, portanto, de se dizer que eventual recurso interposto pela parte autora quanto ao
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. 

8. Quanto às demais teses suscitadas, elas não se sustentam. Ora, trata-se de ação em que se
busca a condenação do INSS a revisar o benefício previdenciário em razão de cálculo
equivocado de sua RMI – e isso é sim ato revisional da concessão, pois contra ela se insurge
ao afirmar que todos os salários de contribuição, inclusive aqueles anteriores a julho de 1994,
deveriam compor a base de cálculo, isso por ser mais benéfico. O resto é mera questão de
semântica jurídica. Pensar de forma distinta, ou como defendido, de que somente se aplica o
prazo decadencial para aquilo que apreciado/discutido/reclamado na concessão, conforme
REsp 1407710/PR de 08/05/2014, tornaria letra morta tal instituto jurídico. 

9. Portanto, o que se busca é corrigir um cálculo dito equivocado, logo, houve sua análise no
âmbito administrativo e a partir do alegado vício caberia a competente reclamação
administrativa/judicial.

10. 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, inclusive para o pedido em apreço – retroação. 

11. Ainda que ultrapassado este momento, no mérito, 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.

12. 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. 

13. Sobre o tema,  os referidos artigos das Leis 8.213/91 (art. 29) e 9.876/99 (art. 3º) embasam
a questão a ser julgada, in verbis:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
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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.”

14. 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.

15. 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.

16. 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. 

17. 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. 

18. 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
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de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito)
meses.

19. 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.

20. 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, trago à baila os seguintes arestos jurisprudenciais:

“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
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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). 

21. Por fim, eventual suspensão do processo em decorrência de julgamento superior por
representativo de controvérsia ou repercussão geral, poderá ser reprimido posteriormente na
Presidência das Turmas Recursais, a partir do recurso cabível (PEDILEF OU RE).

22. Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida quanto ao mérito decidido, devendo
apenas ser acrescentada a fundamentação supra.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO, MAS, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO. Mantenho a improcedência do pleito. 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. Após o trãnsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000293588v3 e do código CRC ccb0e13f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5004758-10.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS TRANCOSO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO
TETO PREVIDENCIÁRIO. 2,28% E 1,75%. EXTENSÃO AOS DEMAIS
BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

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 tal índice deveria ser estendida 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
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novo teto.

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
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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 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
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manutenção.

Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA. 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000314341v1 e do código CRC 44ad19ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:32:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000152-21.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SEBASTIAO PINTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000297654v2 e do código CRC c49fb547.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000085-56.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JURANDY GONCALVES RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA. NECESSIDADE
DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE DE CUSTEIO E
OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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 negar provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida 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.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, 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 500000300026v2 e do código CRC cdad240f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:31:58
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PETIÇÃO TR Nº 5009255-67.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
REQUERENTE: DERUHICH DE OLIVEIRA ANDRADE

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

1. O autor interpôs agravo de instrumento para impugnar decisão do Juiz
Federal da 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (Evento 18 dos autos da demanda 5004194-
31.2019.4.02.5001), que indeferiu o pedido de fornecimento de 200 (duzentas) fraldas
geriátricas mensais por tempo indeterminado, diante das condições clínicas do autor (doença
incurável).

2. Aduz que é deficiente físico e mental (CID – 10 – G80.0 – paralisia cerebral
quadriplégica espástica) e G82.4 (tetraplegia espástica), sendo que os agravados se negam a
fornecer, gratuitamente, fralda geriátrica ao requerente, não obstante tratar-se de pessoa com
pouquíssimos recursos financeiros. Todavia, o Juiz Federal da 3ª Vara Federal Cível de
Vitória/ES negou o direito do autor ao recebimento das fraldas sob o argumento de que o
autor  “uma pessoa deficiente física (somente consegue movimentar os músculos do pescoço
e da cabeça) e mental (idade mental de uma criança de seis anos) é capaz de comprar as
fraldas às suas próprias expensas, ainda que receba apenas um salário mínimo por mês”.
Argumenta que o autor não possui condições de comprar fraldas para si, ainda que em
coparticipação.

Contra tal decisão (Evento 18 dos autos da demanda 5004194-
31.2019.4.02.5001), é que interpõe o presente recurso.

VOTO

AGRAVO POR INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS NO FORNECIMENTO DE FRALDAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO NEGADO PELO ENTE
RESPONSÁVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. PROVIMENTO
NEGADO.

3. Foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela em sede de agravo de
instrumento (evento 3).

4. A União apresentou contrarrazões ao agravo (evento 10) sustentando sua
ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, a improcedência do pedido. Contrarrazões do
Município de Vila Velha (evento 12) postulando a improcedência do pedido. Contrarrazões
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do Estado do Espírito Santo (evento 13) postulando a improcedência do pedido.

5. Inicialmente, com relação à arguição de ilegitimidade da União, ressalvo que
se trata de matéria ainda a ser analisada pelo juízo processante, por ocasião da sentença,
muito embora já tenha sinalizado no sentido da legitimidade dos três entes requeridos. Assim,
deixo de apreciar tal questão. Quanto ao mérito do agravo de instrumento, entendo que a
decisão (evento 3) merece ser mantida. Pela completude da decisão, trago seu teor à colação:

“No mérito, observa-se que a decisão debatida indeferiu, momentaneamente, a
medida antecipatória requerida uma vez que, intimada a SESA – Secretaria
Estadual de Saúde para se manifestar acerca do pedido do autor, esta
informou que a fralda geriátrica se trata de demanda de “Atenção
Primária” do Município, encontrando-se incluída no “Programa Farmácia
Popular do Brasil”, segundo a Portaria 111 de 28/01/2016 e alterada pela
Portaria 937 de 07/04/2017 que amplia a cobertura de fraldas geriátricas às
pessoas com deficiência. Explicou, ainda, que, de acordo com essa Portaria,
as fraldas encontram-se disponíveis nas drogarias conveniadas ao
programa, por meio de co-pagamento e que, para obter as fraldas, deve o
interessado procurar uma dessas farmácias ou drogarias conveniadas para
se informar sobre as regras de fornecimento. O autor, entretanto, não teria
comprovado haver requerido o medicamento perante as farmácias
credenciadas, razão pela qual não se vislumbrou a possibilidade do direito
ao deferimento da medida antecipatória pretendida. Ressalvou, no entanto,
que, uma vez alteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decisão
agravada, o pedido de tutela poderia ser reapreciado.

Ao analisar a petição supramencionada, entendo assistir razão ao Juízo
agravado. Ao contrário do que afirma o agravante em sua peça inicial, não
houve nenhuma determinação, por parte do agravado, no sentido de que aquele
tivesse que arcar, as suas expensas, com as 200 (duzentas) fraldas geriátricas
requeridas, mas apenas que demonstrasse negativa, por parte dos réus, em
fornecê-las.

Além disso, consta ressalva de que, uma vez procurada pelo representante
legal do autor uma das farmácias conveniadas ao programa para fins de
obtenção das fraldas e, em sendo estas negadas, o pleito de urgência será
devidamente reavaliado.

Desta forma, diante da ausência de lesão ao direito (ou mesmo ameaça de
lesão), uma vez que não foi sequer demonstrada a tentativa de obtenção das
fraldas geriátricas perante a administração pública e, ainda, considerando que
não se vislumbra a irreversibilidade da medida, já que ficou consignado que
qualquer alteração fática nas circunstâncias que ensejaram a decisão que esta
seria imediatamente examinada, INDEFIRO o pedido de tutela em sede de
agravo de instrumento, por não vislumbrar, no caso, elementos que evidenciem
ofensa ao direito do autor ou irreversibilidade da medida, de acordo com o
inciso I, artigo 1.019 do CPC de 2015.”
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6. Por fim, saliento que em consulta ao sistema, verifiquei que no processo
originário já foram apresentadas contestações e que a parte autora já reiterou a concessão da
tutela provisória.

7. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO interposto.
Intimem-se. Comunique-se a presente decisão à 3ª Vara Federal de Vitória. Após, arquivem-
se.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000327143v3 e do código CRC d3bd6b0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 0024674-36.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: LALDEMIR FERREIRA LENZI (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL.
PERÍODO ANTERIOR A 29/04/1995. VIGILANTE. CTPS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
PERÍODO POSTERIOR A 29/04/1995. COMPROVAÇÃO, MEDIANTE PPP, DO
EXERCÍCIO DE VIGILÂNCIA ARMADA. PRECEDENTE STJ. DIB. RETROAÇÃO DOS
EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO BENEFÍCIO REVISANDO. PRECEDENTE: TNU.
RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO
AUTOR CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
 
1. As partes autora e ré interpuseram recursos em face da sentença (Evento 43) que julgou
procedente o pedido do autor para reconhecer os períodos de 01.12.1981 a 06.07.1982,
17.07.1992 a 29.09.1992, 01.12.2000 a 16.02.2005 e de 31.08.2005 a 02.06.2009 como tempo
especial, com consequente revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
com pagamento dos reflexos financeiros a partir de 02/03/2018. Alega o INSS, em síntese,
que relativamente ao período anterior a 28/04/1995 há necessidade de comprovação de uso de
arma de fogo pelo segurado; no que se refere ao período posterior, que deve haver
comprovação de exposição a agente nocivo de forma habitual e permanente, uma vez que a
periculosidade deixou de constar no rol de agentes nocivos após o advento do Decreto
2.172/1997, assim permanecendo até regulamentação posterior pelo Decreto 3.048/1999; e
que o judiciário não pode agir como legislador positivo (art. 2º, caput e 84 inciso IV da
CFRB/1988); princípio da seletividade na prestação dos benefícios previdenciários (art. 194,
III, da CRFB/1988); violação aos princípios do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia
fonte de custeio (art. 195, § 5º e 201, caput, da CRFB/1988). A parte autora, por sua vez, aduz
que os efeitos financeiros da revisão devem retroagir na DIB do benefício a ser revisto e que a
correção monetária deve se dar pelo IPCA. Contrarrazões do INSS (Evento 52) e da parte
autora (Evento 55).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
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da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
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8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.

6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível, o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os
dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer
como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo, em
período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de
fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA DE FOGO.
APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de aposentadoria especial (espécie
46), com o pagamento de atrasados desde a data de entrada do requerimento administrativo –
DER (26/11/2012), com o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a
21/05/2012, no qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a assinatura do representante
legal da pessoa jurídica empregadora, não havendo qualquer impeditivo para o
reconhecimento do trabalho como especial no período pleiteado, sendo claro no sentido de
que o demandante laborou junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E
INDÚSTRIA LTDA, exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas públicas e
privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de
armas e munições e outras irregularidades; zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e
pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de
pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o
mesmo usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até 21/05/2012
podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado ao benefício de
aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos períodos já reconhecidos como
especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995), observa-se que o requerente perfaz mais de
25 anos de labor especial.- Apelo do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes
autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte
autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 281



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 283/395

0024674-36.2017.4.02.5050 500000327639 .V7 JES10415© JES10415

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto aos períodos de 02/12/1981 a 06/07/1982 e de 17/07/1992 a 29/09/1992, máxime
considerando que, de acordo com as cópias das CTPS’s juntadas (Evento 1 OUT 4 fls.20 e
34), o autor trabalhou executando serviços de vigilante para as empresas Servitran –
Vigilância e Transporte de Valores e Cinco Estrelas Comercial e Incorporadora Ltda,
respectivamente. Nessa época, como dito, era possível o reconhecimento por enquadramento
aos Decretos (no caso, equiparação à atividade de guarda) até 28/04/1995.

8. Quanto aos períodos de 01.12.2000 a 16.02.2005 e de 31.08.2005 a 02.06.2009, consta nos
autos PPP (Evento 24 OUT15) demonstrando que o autor trabalhou na empresa CJF de
Vigilância Ltda., na função de vigilante armado. Nesse ponto a sentença deve ser
integralmente mantida, pois encampa o novo entendimento do STJ sobre o tema:

Ementa. 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
Documento No: 17057077-24-0-119-17-624697 - consulta à autenticidade do
documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 PODER
JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO
SANTO 1ª VARA FEDERAL DE SERRA Rua 1D, esquina com a Rodovia Norte
Sul, Bairro Civit II, Serra/ES - CEP: 29168- 064 - Tel.: (27) 3041-7400 - E-
mail: 1vf-se@jfes.jus.br 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
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carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a permanente exposição
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)
 Em seu voto, o Ministro Napoleão, utilizando-se das palavras da professora
ADRIANE BRAMANTE, em sua obra Aposentadoria Especial: teoria e prática,
ressaltou que “é inegável que há exposição ao risco iminente e possibilidade de
um acidente/acontecimento súbito que pode ocasionar prejuízo à integridade
física do trabalhador, principalmente no que tange às atividades de segurança
pessoal e patrimonial que, como todos sabemos, atualmente é bastante
precária” (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria
Especial: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 3a. edição, 2016, p. 107). 
Na oportunidade, o Ministro Napoleão reconheceu que o art. 57 da Lei
8.213/91 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, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1o.
e 202, II da Constituição Federal.

9. Não há o que se falar, ainda, em ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, 195, § 5º e 201, todos da
CRFB/1988, tendo em vista que o eventual acolhimento da pretensão autoral consiste no
exercício de função estritamente jurisdicional, qual seja, zelar pelo fiel cumprimento da lei no
caso concreto ora apresentado, sendo que a concessão do benefício a parte autora, decorrente
de eventual sentença de procedência do pedido, consubstancia um dos possíveis resultados da
interpretação da lei aplicável ao caso concreto. 

10. Quanto ao recurso do autor acerca da retroação dos efeitos financeiros da revisão, ressalvo
que embora concorde com a DIB fixada pelo Juízo sentenciante, curvo-me ao entendimento
consolidado no STJ acerca da matéria, no sentido de que os efeitos financeiros da revisão
devam retroagir à data do requerimento administrativo:
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Ministra Assusete Magalhães Relatora

11. No tocante ao indexador de correção monetária, o julgado está em conformidade com o
entendimento desta Turma quanto à aplicabilidade do manual de cálculo do CJF que adota o
INPC como critério de correção monetária para questões do regime geral de previdência.

12. Ante o exposto, voto por conhecer ambos os recursos, mas, no mérito, dar parcial
provimento apenas ao recurso do autor para, reformando parcialmente a sentença, determinar
que os efeitos financeiros da revisão retroajam à data da DIB do benefício revisando, no caso,
a 14/08/2012 (Evento 1 OUT4 fl.91). INSS isento de custas. Condeno o INSS, vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. Deixo
de condenar o autor em custas e honorários advocatícios, em virtude dos Enunciados 99 do
FONAJEF e 56 das TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000327639v7 e do código CRC 958315c6.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 0036818-42.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SEBASTIAO SEVERO DE MATOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento de exercício de labor rural na qualidade de segurado especial. Alega, em
síntese, a existência de início de prova material de trabalho rural no período pretendido,
corroborado por prova testemunhal. Contrarrazões (evento 54).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL FRÁGIL NÃO CONFIRMADO PELAS TESTEMUNHAS. PERÍODO
REMOTO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

Para fins de comprovação de atividades rurais em regime de economia familiar,
neste caso, entre 06/01/1966 e 31/07/1975, de 01/02/1982 a 11/03/1997 e de 01/05/1997 a
01/04/2008, há que se juntar aos autos início de prova material que deve, necessariamente, ser
contemporânea ao período em que a atividade rural deve ser provada (Súmula nº 34 da Turma
Nacional de Uniformização).

Ademais, é proibida a prova exclusivamente testemunhal, conforme disposto no
art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

Como início de prova material a parte anexou: contratos de parceria agrícola
(evento 12); declaração de exercício de atividade rural (evento 13); ficha do Sindicato (evento
14); atestado expedido pela Coordenador do Curso de Educação Integrada (evento 15);
certificados de conclusão de ensino fundamental (evento 16); carteiras de vacinação (evento
17); certidão de óbito de seu pai (evento 18); certidão de casamento e certidão de nascimento
de seus filhos (evento 19); certificando de dispensa de incorporação (evento 20); certificado
de cadastro de imóvel agrícola em nome de seu pai (evento 21).

A princípio, impende registrar, por oportuno que, na esteira do entendimento já
pacificado pela Turma Nacional de Uniformização, a Declaração de Sindicato de
Trabalhadores Rurais somente pode ser aceita como início de prova material apto a
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demonstrar o exercício de atividade rural se estiver homologada pelo INSS (PEDILEF n.º
200772550090965 e n.º 200850520005072), o que não ocorreu no presente caso. Assim, a
declaração apresentada não pode ser usada.

No que concerne ao contrato de parceria, a TNU vem se posicionando no
sentido de que os contratos particulares de parceria e afins somente podem servir como início
de prova material da condição de rurícola a partir do momento em que contem com
reconhecimento de firma ou autenticação que comprove a data de sua confecção (PEDILEF
2007.72.52.00.09928). Dessa forma, o contrato apresentado (evento 12, fl. 1/2) pode ser
considerado início de prova material a partir do reconhecimento de firma, ocorrido em
03/10/2007. Contudo, deve-se observar que, embora o contrato tenha previsão de duração até
26/09/2010, o requerente passou a exercer labor rurícola em 08/04/2008.

Por outro lado, admitir a afirmativa inserida com relação à existência de
contrato verbal desde 1990 (evento 12, fl.3/4), com base em relato basicamente testemunhal
(da parte autora e do parceiro agrícola), é afastar, a meu ver, a exigência estabelecida na
Súmula 149 do STJ.

O certificado de dispensa de incorporação, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ, também pode indicar o exercício de labor rural, próximo à sua
expedição, que, no caso presente, ocorreu em 22/01/1975.

A ficha do Sindicato em que existe anotação de recolhimento de contribuições
sindicais entre 1990 e 2005, por sua vez, não pode ser considerada, pois não conta com
autenticação mecânica que permita concluir que os recolhimentos foram feitos em período
contemporâneo.

Documentos que indicam que o autor residia em zona rural, como declarações
de escola e carteiras de vacinação, não podem ser utilizados como início de prova material,
uma vez que somente indicam o local de residência, mas não têm o condão de indicar que o
recorrente exercia o labo rural.

A certidão de casamento do autor, no caso, pode ser utilizada como início de
prova material do labor rural próximo à celebração do matrimônio, que, no caso, ocorreu em
1983. Por outro lado, as certidões de nascimento de seus filhos não pode compor início de
prova material, pois delas não consta a profissão dos genitores.

Já a certidão de óbito do pai do autor, bem como o cadastro de imóvel rural em
seu nome, podem ser utilizados, para indicar o labor rural próxima às respectivas expedições,
em 17/04/1982 e 1984, respectivamente.

Conclui-se, portanto, que as provas materiais a ser consideradas são o
certificado de dispensa de incorporação (1975), a certidão de óbito de seu pai (1982), a
certidão de casamento (1983), o certificado de registro rural (1984) e contrato de parceria
agrícola (2007).
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Considerado o período em que pretender averbar como de trabalho realizado na
qualidade de segurado especial (entre 06/01/1966 e 31/07/1975, de 01/02/1982 a 11/03/1997
e de 01/05/1997 a 01/04/2008), todos são contemporâneos. Contudo, considerando que o
autor pretendo averbar aproximadamente 46 anos de labor rural, trata-se de início de prova
frágil, ante a escassez de documentos apresentados, bem como em razão do histórico de labor
urbano do requerente (evento 27).

Ainda assim, diante do início de prova apresentado se faz necessária a análise
do caso concreto, sobretudo quanto à avaliação da prova testemunhal, que deve confirmar o
início de prova material apresentada. Neste ponto, subscrevo a fundamentação da sentença:

O início de prova material constitui mero indício, precisa ser complementado por prova
testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª Testemunha – Manoel Coitinho

É colega de escola e de trabalho porque já trabalhou com ele em lavoura; é de Amarelinhos;
no município de Guarapari; conhece o autor há muitos anos, foram criados juntos
praticamente; conhecia os pais dele, que já são falecidos; são seu Nelson Matos e dona
Vitalina, não se lembra o sobrenome dela; a propriedade em que ele trabalha é dele mesmo;
primeiro era da mãe e do pai, eles faleceram e ficou para os filhos; são em seis filhos; de todos
não lembra o nome, sabe do Francisco, Mário, Augustinho, “Cisino”, José e ele; se conhecem
há muito tempo, nasceram juntos praticamente, tem uma diferença de um ano; tem sessenta e
dois anos e o autor tem sessenta e três; é de 1955; não tem gado, o cultivo lá é banana e café;
o autor sempre trabalhou lá e depois saiu para Vitória para trabalhar como pedreiro, porque
lá estava mais fracassado, não estava dando muita renda, o autor saiu um pouco; mas ele está
lá, toda semana vai lá e trabalha; tem uma faixa de uns vinte anos que ele está lá; não mora
muito perto, mas é uma distância pouca; tem um sítio; paga sindicato; paga e inclusive até se
aposentou pelo sindicato; quando o autor saiu da roça ele não ficou muito tempo fora; ele
ficava a semana, no fim de semana ia para a roça cultivar o dele; até hoje ele está no mesmo
lugar, no mesmo

pedacinho de terra dele; em Amarelinhos; não tem nome a propriedade; tem o filho que ajuda
o autor; moram ele e os irmãos, cada um tem uma parte, moram fora, mas vão lá trabalhar; o
autor tem um casal de filhos e a esposa; quando eles estão lá, trabalham todos na lavoura; o
autor trabalhava em Vitória, mas agora está sempre no pedacinho de terra dele; ele fica lá em
Amarelinhos; quando ele vem para Vitória, fica em uma casa que tem aqui; a casa dele fica em
Viana; ele fica um pouco em Vitória e um pouco em Viana; ele planta banana, café, vende um
pouco da banana e o café é para consumo; a esposa do autor também trabalha na roça; os
filhos trabalham na roça também; eles vão algumas vezes ajudar o pai; não sabe o que eles
fazem aqui em Vitória; eles vão toda semana para a propriedade; ele fica toda a semana lá,
ele e a esposa; quem fica mais pra cá são os filhos; um filho tem esposa, a filha não sabe
dizer; aqui em Vitória o autor trabalha como pedreiro; o último lugar que sabe que ele
trabalhou foi no terreninho dele; mora lá, então aqui em Vitória não o vê; o vê toda semana no
sítio dele porque trabalha vizinho dele, trabalha para um patrão que o terreno faz divisa; ele
trabalha de pedreiro quando acha uns bicos, porque ele não é empregado, faz uns bicos,
quando não acha está lá; não sabe informar de quem é a propriedade de Viana; hoje o autor
está trabalhando lá.

2ª Testemunha – Manoel Lucas Motta

É natural de Minas Gerais, Resplendor; conhece o autor desde 1985; conheceu a mãe dele,
Vitalina; ele tem irmãos, se não se engana são cinco; a propriedade são seis ou sete hectares;
a mãe dele já faleceu; a propriedade foi dividida; o autor saiu da propriedade rural para
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trabalhar, mas não sabe em qual período; aqui ele trabalhou de pedreiro; hoje ele não
trabalha aqui; ele cultiva banana, café e cacau; não tem funcionário nem maquinário; não
sabe o nome do sítio; o autor mora lá e aqui; não sabe quanto tempo faz que ele está
trabalhando só na roça; acha que tem uns seis ou sete anos.

3ª testemunha – Airton Machado

Conhece o autor há uns quarenta anos; Conhece a propriedade dele; não tem nome na

propriedade; não sabe quando o autor saiu da propriedade; conheceu o pai do autor quando
era criança, mas ele já faleceu; conheceu a mãe; que também já faleceu; ele sempre
trabalhava na roça; ele ainda trabalha na roça, ele saiu para procurar uma coisa melhor, mas
voltou; ele tem um casal de filhos; não sabe se ele tem residência em Vitória; aqui [em Vitória]
ele trabalha como pedreiro; não tem uma base de quanto tempo ele trabalhou aqui porque
sempre o viu trabalhando lá; não sabe se ele tem propriedade aqui em Vitória; os filhos
moram lá também, ficam aqui e lá junto com ele; não sabe há quanto tempo ele voltou a
trabalhar na roça; ele vem aqui [em Vitória], mas passa a maior parte do tempo na roça; não
sabe o total de anos, mas sempre o vê ali; não tem certeza de quantos anos; faz uns cinco ou
seis anos que ele está indo lá direto; ele saiu e voltou para a roça; foi sempre assim; no início
ele ficou um bom tempo na roça, não sabe quantos anos, depois ele saiu, mas os filhos estavam
lá; ele ficava uma semana e voltava, nunca se desfez da propriedade de lá; é vizinho dele, tem
um sítio também; a propriedade era de todos, no falecimento dos pais eles dividiram; na época
que via o autor trabalhando ele trabalhava só na roça; ele se casou na roça, na época já tinha
saído, ele ficou uns quinze ou vinte anos, não sabe com precisão; ele veio trabalhar como
pedreiro, depois voltou para a roça; às vezes ele vem e trabalha aqui quando as coisas
apertam lá, porque nem sempre é fácil; os filhos dele nasceram na roça; ele estava
trabalhando lá, mas foi no período que ele começou a sai.

A prova testemunhal demonstrou que o autor há muitos anos explora um pequeno pedaço de
terra situado em Amarelinhos, Guarapari, herdada do pai e dividida entre o autor e seus
irmãos.

A terceira testemunha disse que o autor “passa a maior parte do tempo na roça”, mas está se
referindo ao período mais recente, disse que “faz uns cinco ou seis anos que ele está indo lá
direto”. Sobre o período mais antigo, o depoimento não é esclarecedor, diz que o autor “saiu
para procurar uma coisa melhor, mas voltou”. Não consegue esclarecer em que período o
autor ficou trabalhando exclusivamente na roça, diz que “não sabe o total de anos”, “não tem
certeza de quantos anos”, “no início ele ficou um bom tempo na roça, não sabe quantos anos,
depois ele saiu”. Diz que em Vitória o autor trabalha como pedreiro, mas não sabe quanto
tempo o autor trabalhou em Vitória. Diz que o autor veio trabalhar como pedreiro, depois
voltou para a roça, “mas às vezes ele vem e trabalha aqui quando as coisas apertam lá”. A
única coisa que ficou seguramente provada é que ao longo da vida o autor habitualmente
alternou a exploração da propriedade rural em Guarapari com trabalhos de pedreiro em
Vitória.

A segunda testemunha prestou depoimento bastante evasivo, disse que “o autor saiu da
propriedade rural para trabalhar, mas não sabe em qual período; aqui ele trabalhou de
pedreiro”, “o autor mora lá e aqui”. O depoimento não tem muita utilidade se não esclarece
e confirma em que período o autor teria exclusivamente exercido atividade rural. Além
disso, o depoimento reforça a impressão de que o autor habitualmente compartilha a vida no
campo com a vida no meio urbano, pois a testemunhas declarou que o autor “o autor mora
lá e aqui”.
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A primeira testemunha foi mais assertiva no início do depoimento, disse que “o autor sempre
trabalhou lá [na roça] e depois saiu para Vitória para trabalhar como pedreiro” mas “quando
o autor saiu da roça ele não ficou muito tempo fora; ele ficava a semana, no fim de semana ia
para a roça cultivar o dele”. Em contrapartida, no final do depoimento disse que “o autor
trabalhava em Vitória, mas agora está sempre no pedacinho de terra dele”, “quando ele vem
para Vitória, fica em uma casa que tem aqui; a casa dele fica em Viana; ele fica um pouco em
Vitória e um pouco em Viana”, “aqui em Vitória o autor trabalha como pedreiro”, “ele
trabalha de pedreiro quando acha uns bicos, porque ele não é empregado, faz uns bicos,
quando não acha está lá”. Conjugando todas as declarações desse depoimento, interpreto
que o autor sempre se dedicou à exploração do terreno situado em Amarelinhos, mas nunca
deixou de habitualmente prestar serviços como pedreiro em Vitória, onde até hoje mantém
uma casa.

Destaco, ainda, a dúvida sobre a relevância da produção rural para a manutenção do
sustento da família. A primeira testemunha disse que o autor “planta banana, café, vende
um pouco da banana e o café é para consumo”. Não é verossímil que a venda de “um pouco
de banana” seja suficiente para render proventos em montante suficiente para prover a
família. Fica a impressão de que a exploração do terreno rural não constitui a principal
fonte de renda do autor. As outras duas testemunhas não esclareceram nada sobre a
produtividade do sítio.

O trabalhador rural só pode ser qualificado como segurado especial se exercer atividade
rural em regime de economia familiar. Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência
(redação original do art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Por isso, se a atividade rural não tem
expressividade suficiente para prover o sustento da família, ou se o trabalhador rural tem
outra fonte de renda, o regime de economia familiar e a qualidade de segurado especial
ficam descaracterizadas.

Não ficou provado em que período o autor exerceu atividade rural de forma exclusiva, sem
concomitância com trabalhos de pedreiro, e com volume de produção rural suficiente para
prover o sustento familiar.

A prova é insuficiente para dar suporte à averbação de tempo de serviço rural em qualquer
período.

Ainda que fosse possível averbar tempo de serviço rural, ressalvo que somente seria
admissível averbar o tempo de serviço rural até 10/1991.

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 24/7/1991) pode ser computado
independentemente do recolhimento das contribuições. Dessa forma, apenas o tempo de
serviço rural até 24/7/1991 poderia ser reconhecido sem contribuições. 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 1º/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
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averbação de tempo de serviço rural posterior a 1º/11/1991 para efeito de concessão de
benefícios previdenciários de trabalhador urbano só é possível mediante recolhimento das
contribuições previdenciárias.

Essa orientação, em regra, continua válida para efeito de aposentadoria por tempo de
contribuição. Com a superveniente previsão da aposentadoria por idade híbrida, fundada na
soma de tempo de serviço rural e urbano (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91 com a redação da
Lei nº 11.718/08), a averbação do tempo de serviço rural posterior a novembro/1991 pode ser
aproveitada para concessão de aposentadoria por idade híbrida, mas não para aposentadoria
por tempo de contribuição.

Conforme apontado pela sentença, o fato de a prova documental ser frágil exige
que a prova testemunhal seja coerente e convincente, não bastando que uma das pessoas
ouvidas confirme vagamente o labor prestado. Nesse sentido, verifica-se que as testemunhas
não souberam informar acerca do labor rural exercido pelo autor em período remoto.

Repisa-se que os depoimentos prestados demonstram que as testemunhas não
puderam fornecer informações coesas e contundentes o suficiente para que a frágil prova
documental apresentada. Ainda que não se exija que os depoimentos prestados traduzam
perfeitamente os fatos narrados pelo autor, para que fosse confirmado o labor da parte autora,
ante a documentação carreada aos autos, seria necessário que a prova testemunhal fosse
robusta e harmônica – o que não ocorreu.

Ademais, conforme apontado pela decisão recorrida, em razão da aplicação do
art. 55, § 2º, Lei n. 8.213/91, não se pode computar o período posterior a 1991, para fins de
carência, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Isso posto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA,
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça que ora defiro.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317240v4 e do código CRC 27fc2872.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:35:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0035794-76.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOAO LUIS VASCONCELOS HELMER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODO DE 21/07/2009 A 06/06/2016. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA
DOS LIMITES PREVISTOS. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DO RUIDO DA
FUNDACENTRO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO AO QUAL SE DÁ
PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
 
1. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 16) que julgou
improcedente o seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo, no
entanto, que nos períodos de 7/4/1988 a 12/7/1989, 19/3/1997 a 7/11/1999 e de 1º/4/2007 a
15/7/2009 trabalhou submetido a condições especiais. Alega, em síntese, não haver
necessidade de juntada do LTCAT, a não ser se questionada a inidoneidade do PPP, o que não
é o caso e que trabalhava na mesma função e setor da mesma empresa em período anterior
reconhecido como especial judicialmente, tendo sido o ruído detectado em ambos os períodos
quase na mesma intensidade. Contrarrazões (Evento 32).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
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Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. Na sentença foi negado o direito ao cômputo do período de 21/7/2009 a 6/6/2016 como
tempo especial, sob o argumento de que não tenha sido esclarecido se a medição se deu na
forma do NEN, que é o parâmetro estabelecido pelo Decreto 4.882/2003. Deste modo, o Juízo
entendeu que o INSS não é obrigado a aceitar a informação constante do PPP e presumir que
este não reflita precisamente a conclusão do LTCAT. Em vista disso, negou o reconhecimento
da especialidade do labor no interstício.

6. Examinando o PPP apresentado (Evento 8 OUT13 fls.17/19), nota-se que no interstício de
21/07/2009 a 06/06/2016 o autor trabalhava na empresa Tracomal Terrapl. E Constr. Machado
Ltda., na função de escarfador, no setor de obras da CST e Obra da AMB – corte de sucata
(este último a partir de 01/05/2011). Nessas ocasiões, segundo o documento, o autor se
expunha a ruído nos limites de 101,4 decibéis (21/07/2009 a 22/03/2010), 98 decibéis
(23/03/2010 a 30/04/2011), 98 decibéis (01/05/2011 a 30/06/2011), 86,3 decibéis (01/07/2011
a 31/01/2012), 86,3 decibéis (01/02/2012 a 31/08/2015) e de 86,3 decibéis (01/09/2015 a
06/06/2016), mostrando-se, assim, superiores aos limites legais.

7. Registro, por oportuno, no que se refere ao agente nocivo ruído, que os anexos I e II da
NR-15 emitida pelo Ministério do Trabalho considera nocivo à saúde não apenas o ruído
contínuo, mas também aquele de caráter intermitente, cuja média supere o limite de tolerância
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ali traçado. O mesmo se diga do item 2.0.1 do Anexo IV ao Decreto 3.048/1999, que
considera nocivo à saúde a “exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEM)
superiores a 85 Db(A)”  pois esse conceito somente se aplica nas hipóteses de diferentes
níveis de pressão sonora, ou seja, de ruído intermitente.  (TRF 1 ED na Apelação Cível:
EDAC 0009677-44.2010.4.01.38140009677-44.2010.4.01.3814).
 
8. Para os períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a medição do ruído por meio de
decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15 consistia em ajustar o decibelímetro
com curva de compensação A, circuito de resposta lento, e, caso houvesse exposição a
diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma metodologia antiga, para uso
de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso do dosímetro. 

9. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do Trabalho),
por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), não sendo mais
admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº 3.048/99).

10. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece
metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente
por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho;
estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de
medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente;
prevê interpretação dos resultados.

11. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306), em
21/03/2019, decidiu, por maioria, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário, para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses
firmadas no representativo da controvérsia: (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". Assim, para períodos anteriores
a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da
NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-
15), não sendo mais admissível apenas a utilização de decibelímetro.

12. No presente caso, o PPP anexado (Evento 8 OUT13 fls.17/19) demonstra que a medição
se deu de acordo com a normas da Fundacentro (dosimetria), estando, portanto, em
consonância com o entendimento adotado por esta Relatoria e pela TNU. Saliento não
haverem sido apontadas quaisquer irregularidades no aludido documento de modo a justificar
a sua não utilização como meio de prova de tempo especial.
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13. Conquanto anteriormente esta magistrada tenha se posicionado de forma contrária ao
enquadramento como especial, quando não expressamente comprovado nos autos se a
apuração do ruído deu-se pela FUNDACENTRO, ajustei meu entendimento, em razão das
inúmeras divergências e discussões travadas sobre o tema, para desconsiderar o
enquadramento como especial, apenas quando houver informação nos autos de utilização do
decibilímetro, relativamente a período posterior a 19/11/2003, ou, quando por outros
documentos seja descartada a insalubridade, o que não ocorre. 

14. Dessa forma, considerando que na sentença já foram encontrados 32 anos 05 meses e 11
dias de tempo de contribuição, o reconhecimento do período de 21/07/2009 a 06/06/2016
como tempo especial, aliados aos documentos juntados aos autos (planilhas de cálculos de
tempo de contribuição do INSS, CPTS’s e PPP’s), conclui-se que, na data do requerimento
administrativo (14/09/2016 – Evento 01 OUT3), o autor contava com o seguinte tempo de
contribuição:

Nome:    João Luiz Vasconcelos Helmer                                   
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias Equivalentes  
 a    m    d
01/10/1986    31/12/1986                          92                     1,00                      92             -         
 3         1 
01/01/1987    12/03/1987                          71                     1,00                      71             -         
 2       10 
01/04/1987    04/06/1987                          65                     1,00                      65             -         
 2         4 
01/08/1987    08/01/1988                        161                     1,00                    161             -         
 5         9 
07/04/1988    12/07/1989                        462                     1,40                    647              1       
 9         8 
17/07/1989    18/12/1995                      2.346                     1,40                 3.284              8     
 11       30 
19/03/1997    07/11/1999                        964                     1,40                 1.350              3       
 8       12 
15/02/2000    14/09/2001                        578                     1,40                    809              2       
 2       18 
05/11/2003    02/02/2004                          90                     1,00                      90             -         
 2       29 
03/02/2004    31/03/2007                      1.153                     1,40                 1.614              4       
 5         2 
01/04/2007    09/05/2007                          39                     1,40                      55             -         
 1       25 
10/05/2007    15/07/2009                        798                     1,40                 1.117              3        -
        22 
21/07/2009    06/06/2016                      2.513                     1,40                 3.518              9       
 7       20 
07/06/2016    14/09/2016                        100                     1,00                    100             -         
 3         9 
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15/09/2001    30/09/2001                          16                     1,00                      16             -          -
        16 
          Total:              12.989            35         7         1 

          Total:              12.861            35         2       25 

15. Deste modo, na data em que requereu o benefício, o autor contava com tempo suficiente
 para se aposentar com proventos integrais.

16. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento para,
modificando a sentença, condenar o INSS em averbar o período de 21/07/2009 a 06/06/2016
como tempo especial de trabalho e a convertê-los para tempo comum, bem como para
conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais, desde a data do requerimento administrativo (14/09/2016). Os atrasados devem ser
pagos observada a prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado da presente, corrigidos
monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da citação,
considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de
mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a
questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros de mora - e
por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei
9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária. Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na forma
do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. Considerando que a tutela de urgência pode ser
requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição e, diante do cumprimento dos
requisitos estabelecidos no caput do art. 300 do novo CPC, quais sejam, probabilidade
do direito (com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada no voto) e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (haja vista o caráter alimentar do
benefício pleiteado), defiro o pedido de tutela de urgência, devendo o INSS ser intimado
para que, em 10 dias, implemente o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos integrais em favor da parte autora, contados a partir da
intimação da presente decisão.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000303901v2 e do código CRC 4a79c326.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5003651-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARCOS CAVALEIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE
01/08/2005 A 27/03/2017. TRANSFUSIONISTA. ATIVIDADES EM ÁREAS DE UTI E EM
ISOLAMENTOS DE HOSPITAL.  ATUAÇÃO DIRETA EM CONTATO COM AGENTES
BIOLÓGICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ NÃO DESCARACTERIZA A
NOCIVIDADE DO LOCAL DE TRABALHO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO AO
QUAL SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A parte autora interpôs recurso em face da sentença (Evento 18 complementada pelo
Evento 31) que julgou procedente o pedido da autora de aposentadoria por tempo de
contribuição com DIB em 27/03/2017, porém julgando improcedente os pedidos de
aposentadoria especial e reconhecimento de tempo especial do período de 1.8.2005 a
27.3.2017. Aduz, em síntese, que no período de 01/08/2005 a 22/05/2017 trabalhou exposta a
agentes biológicos nocivos, sendo que o uso do EPI eficaz não descaracteriza a nocidade do
trabalho nestes caso. Contrarrazões (Evento 37).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
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comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. O Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 previa como agentes nocivos biológicos o
contato com organismos doentes ou com materiais infecto-contagiantes realizado em serviços
de assistência médica, odontológica e hospitalar (item 1.3.2), nos trabalhos expostos ao
contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes – assistência médica, odontológica,
hospitalar e outras atividades afins. O Anexo I do Decreto 83.080/1979 enumerava tais
agentes nocivos no item 1.3.4 (trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou
materiais infecto-contagiantes. O anexo IV do Decreto 2.172/1997, que vigorou de
06/03/1997 a 06/05/1999, e o anexo IV do Decreto 3.048/1999, em vigor atualmente,
prevêem no item 3.0.1 “a” a exposição a pacientes de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. 

6. Com relação à exposição aos agentes biológicos, assim dispõe o Decreto 3.048/1999, em
seu anexo IV, assim como a NR-15 do M.T.E em seu anexo 14, basta a mera avaliação
qualitativa para serem consideradas especiais.

7. No interstício supracitado, de acordo com o PPP (Evento 1 PROCADM5 fls.48/50)
 emitido pela empregadora do autor, empresa Unihemo – Clínica de Hematologia e
Hemoterapia Ltda., este esteve exposto a agentes biológicos enquanto na função de
transfusionista, técnico de laboratório e técnico de enfermagem, ao executar o ciclo completo
de transfusão em banco de sangue, executando atividades dentre as quais lista-se as de
triagem hematológica, coleta de sangue dos doadores, descarte de resíduos gerados na
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execução destas atividades, manuseio de hemocomponentes na capela do fluxo laminar,
ficando em parte do tempo executando atividades em regime hospitalar em unidade de terapia
intensiva e de isolamentos, realizando, dentre outras tarefas, coleta e transfusão sanguínea.

8. O Juízo sentenciante não considerou esse período de tempo de trabalho como especial, ao
argumento de que o autor se utilizasse de EPI eficaz.

9. De acordo com o Anexo 14, da NR nº 15:

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como
aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados);
- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal
que tenha contato com tais animais);
- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e
outros produtos;
- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal
técnico);

10. Ressalto que a insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, conforme expresso
no aludido anexo. No caso, as atividades do autor ocorriam também durante parte do tempo
dentro de unidades de terapia intensiva e áreas de isolamento. 

11. No que pertine à utilização do EPI eficaz, o STF, ao julgar o RE 664.335, determinou que
com relação ao agente nocivo ruído, o uso desse equipamento não descaracteriza a nocividade
do ambiente laboral.

12. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes nocivos, passo a
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).

13. Ponderando a respeito do assunto, baseada principalmente em julgados recentes da TNU,
entendo que se possa considerar comprovada a real efetividade do EPI quando no PPP (ou no
laudo técnico) o perito (médico ou engenheiro do trabalho) afirmar que o equipamento é
capaz de neutralizar a nocividade do agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o
profissional possui idoneidade suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos
no ambiente de trabalho do segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve
(inclusive ambientais), podendo, até mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar
nocividade em períodos anteriores, também deve ser avalizada a informação que confirma (ou
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não) se houve a neutralização dos efeitos dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz,
de modo a afastar a prejudicialidade à saúde. È o que se extrai de recentes julgados da TNU
que sequer tem conhecido dos Incidentes de Uniformização quando os julgados estão
baseados na tese fixada pelo STF, no tema 555: 

(TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator: CARMEN ELIZANGELA
DIAS MOREIRA DE RESENDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/02/2018)
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO.
QUESTÃO DE ORDEM 18. EPI EFICAZ. TESE FIXADA EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF,
adotada pela turma nacional. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É inadmissível o pedido de uniformização quando a
decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas
razões não abrangem todos eles (questão de ordem 18). 2. No mais, o incidente
de uniformização nacional contraria tese fixada pelo STF em sede de
repercussão geral (Tema 555, cujo leading case foi o RE 664.335) e adotada
pela Turma Nacional. 3. Incidente não conhecido.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE
SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ. INFORMAÇÃO
CONTIDA EM PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte autora,
com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão
prolatado pela Turma Recursal, que acerca do agente eletricidade, além de não
considerá-lo especial após o decreto 2.172, acresceu que teria havido a
atulização de epi eficaz atestada no ppp. O STF, no julgamento do ARE 664335,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente CAPAZ DE
NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO PARA A
ATIVIDADE SER CONSIDERADA ESPECIAL. OCORRE QUE como o objeto
do incidente de uniformização envolve reexame de matéria fática, O
INCIDENTE NÃO DE VER CONHECIDO.
(TNU - Pedido: 50089460820124047112, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA,
Data de Julgamento: 22/11/2017, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,
Data de Publicação: 18/12/2017)

14. De fato, realinhando meu entendimento ao que decidido pelo STF (em sede de
repercussão geral) e pela TNU, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser considerado em sua
totalidade, de forma que, em regra deve ser considerada a informação acerca da existência de
EPI eficaz, a qual poderá ser afastada caso reste comprovada a existência de informação falsa
inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos autos de que o EPI, embora
utilizado, não seja de fato eficaz. Desde já, assevero que a eficácia, embora atestada,
excepcionalmente também poderá ser afastada seja em razão do risco da atividade, do tipo de
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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. 

15. Assim, reputo 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. 

16. Isso porque quando o trabalho é realizado, ainda que em parte, em hospitais, por exemplo,
em que os profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem encontram-se
permanentemente em contato com agentes nocivos que se expandem no próprio ar do
ambiente hospitalar (bactérias, vírus e etc), a utilização do uso de EPI’s se torna praticamente
inócua como forma de proteção. No caso, o autor se expunha diária e diretamente, aos
agentes nocivos biológicos, ao praticar as suas funções em ambiente hospitalar. O
LTCAT anexado (Evento 1 LAUDO 6 fls.09/10) reforçam a informação contida no PPP. 

17. “A habitualidade e permanência do tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais
à saúde ou à integridade física referidas no artigo 57 , § 3º , da Lei 8.213 /91 não pressupõem
a submissão contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. Não se interpreta
como ocasional, eventual ou intermitente a exposição ínsita ao desenvolvimento das funções
cometidas ao trabalhador, que está integrada à sua rotina de trabalho. (omissis).” (Processo
APELREEX 50347176720114047000 PR 5034717-67.2011.404.7000 Orgão
JulgadorQUINTA TURMA PublicaçãoD.E. 16/04/2015 Julgamento30 de Março de 2015
Relator(Auxílio Lugon) TAÍS SCHILLING FERRAZ). No caso o autor trabalhava em
hospitais durante parte de sua rotina diária, em setores de isolamento e UTI’s.
 
18. Dessa forma, considerando que administrativamente já foram reconhecidos como
tempo de trabalho especial os períodos de 01/06/1987 a 30/08/1989, 24/11/1992 a
14/07/1995, 06/01/1996 a 05/07/1999 e de 01/09/1999 a 29/09/2010, como se infere das
cópias do processo administrativo (Evento 11 PROCADM3 fls. 81/82) e que nesta sede ora se
reconhece como tempo de trabalho especial o intervalo de 01/08/2005 a 27/03/2017, tem-se
que na data do requerimento administrativo, o autor contava com tempo suficiente para obter
o benefício de aposentadoria especial:

Nome:    Marcos Cavaleiro                                   
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias
Equivalentes    a    m    d
01/06/1987    30/08/1989                        822                     1,00                    822              2
        3         1 
24/11/1992    14/07/1995                        963                     1,00                    963              2
        7       20 
06/01/1996    05/07/1999                      1.277                     1,00                 1.277              3
        5       30 
01/09/1999    29/09/2010                      4.047                     1,00                 4.047            11
        1         2 
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30/09/2010    27/03/2017                      2.371                     1,00                 2.371              6
        5       29 
          Total:                9.480            25       11       21 

19. Voto por conhecer o recurso do autor, e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando a
sentença, condenar o INSS em averbar o período de 01/08/2005 a 27/03/2017 como tempo
especial, bem como para conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial desde a data
do requerimento administrativo (27/03/2017). Os atrasados devem ser pagos após o trânsito
em julgado e observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente desde quando
devida cada parcela, mais juros de mora a contar da citação, considerando aplicáveis às
condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art. 1º-
F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a questões tributárias, nas quais a
SELIC é fator de correção monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o
emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual
de cálculos da Justiça Federal, para fins de correção monetária. Sem condenação em custas,
nem em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000329077v3 e do código CRC eb9961e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5020103-50.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: DEOSDEDITH PINTO BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODO DE 01/09/1987 A 11/08/1989. AJUDANTE DE DEPÓSITO.
ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA NOS DECRETOS 53.831/1964 E 53.080/1979. NÃO
COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PERÍODOS
POSTERIORES A 29/04/1995. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A
AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, AOS
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O autor interpôs recurso em face da sentença (Evento 24) que julgou parcialmente
procedente o seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, apenas para reconhecer
como tempo especial os períodos de 16.11.1989 a 25.7.1990 e de 10.6.1991 a 28.4.1995 como
tempo especial. Alega, em síntese, que nos períodos não reconhecidos na sentença como
tempo especial (de 01/09/1987 a 11/08/1989, 24/07/1997 a 03/09/1998, 18/12/1998 a
08/10/2001 e 05/02/2002 a 13/10/2016) trabalhou como motorista de ônibus, cujas estruturas,
na época, não amenizavam o ruído, vibração e o calor, devido a baixa qualidade técnica e que
no intervalo em que trabalhou como ajudante de depósito, manipulava produtos químicos de
limpeza, alimentos estragados, além de acessar com muita frequência câmaras frias.
Contrarrazões (Evento 33).

VOTO

2. O trabalho sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob condições
insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
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comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Em suma tem-se que, até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do
tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador
aos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da
categoria profissional, ainda que por simples informações da empresa. A partir dessa lei, a
comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030,
expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

5. Consigno ser também admissível como meio de prova de atividade especial de motorista
(de ônibus, caminhão e demais veículos de porte similar), assim como a de ajudante de
motorista, a simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS, porém, até o advento da Lei 9.032/1995. A profissão de motorista de
ônibus/caminhão (ou de caminhão de carga) deve ser considerada atividade especial, por
enquadramento de categoria profissional (Decreto n° 53.831/1964, código 2.4.4, e Decreto nº.
83.080/1979, código 2.4.2), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995.

6. Desta forma, 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, desde que na CTPS conste o tipo de veículo conduzido
pelo segurado ou, até mesmo, o tipo de serviço prestado pela empresa, no caso do motorista e
do operador de máquinas pesadas. 

7. Ocorre, no entanto, que é de se ter certo o exercício de atividade de motorista de caminhão
(ou de caminhão de cargas) e não simples referência genérica à profissão de motorista, pois
que esta não estava enquadrada nos Decretos regulamentadores da matéria (código 2.4.4 do
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Decreto 53.831/1964 e 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/1979). Também por meio de
pareceres administrativos, as atividades de tratorista e operador de máquinas pesadas também
devem ser computadas como especiais, na forma do Parecer SSMTno processo MTb nº
112.258/80.

8. Ao ensejo, trago a colação a sentença impugnada:

(...)
Não obstante o vínculo na empresa ‘Leve Transporte Ltda.’ não esteja
registrado no CNIS do autor, o mesmo consta na CTPS.
As anotações constantes na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
gozam de presunção juris tantum de veracidade, conforme Enunciado n° 12 do
TST, sendo tal documento apto a indicar o tempo de serviço, a filiação à
Previdência Social e a existência do vínculo empregatício, até prova inequívoca
em contrário.
No ponto, é o enunciado da Súmula 75 da 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 do vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS). ”
Portanto, estando o vínculo regulamente formalizado, com datas de entrada e
saída, identificação do empregador e o seu endereço, sem rasuras e
contradição ou indício de irregularidade, que comprometesse a veracidade das
informações, devido se torna o seu reconhecimento como tempo de serviço e
carência para efeitos previdenciários.
No mais, deve-se pontuar que a responsabilidade pelos recolhimentos
previdenciários respectivos é do empregador, de modo que o obreiro não pode
ser prejudicado pela sua omissão, nos termos do art. 30 da Lei 8.212/91.
No que toca ao reconhecimento de tempo de serviço especial, é sabido que a
sua comprovação rege-se pela lei vigente à época da prestação do serviço e não
pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena de retroatividade e
violação ao direito adquirido.
Tal entendimento tem lastro em nossa jurisprudência, que vê no direito à
contagem de tempo de serviço em condições especiais um direito subjetivo que
se incorpora ao patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é
efetivada, tornando-se impassível de ser atacado por norma superveniente que
torne mais dificultosa a sua prova, sob pena de violação do direito adquirido
protegido pela carta de princípios em seu art. 5º, XXXVI.
Até 28.4.1995 (antes da edição da Lei 9.032/95), havia presunção absoluta de
que dava direito à contagem do tempo de serviço especial, independentemente
de laudo técnico, o enquadramento da categoria profissional previstas nos
Decretos nº. 53.831/1964 e nº 83.080/1979, que poderia ser comprovada
mediante anotação na CTPS ou qualquer outro meio de prova indicando a
exposição a algum agente nocivo.
A partir de 29.4.1995 a nocividade da atividade deixou de ser presumida de
forma absoluta, passando a prova do exercício de atividade sob condições
especiais, salvo para o caso de sujeição aos agentes ruído e calor, ser mediante
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a apresentação de um dos formulários, denominados SB-40, DSS 8030 ou
DIRBEN 8030, no qual fossem demonstrados pelo segurado o enquadramento
em alguma das hipóteses definidas exemplificativamente em regulamentos, de
atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física, não sendo necessária a
apresentação de laudo técnico até 5.3.1997, momento no qual passou a exigir a
comprovação da exposição efetiva mediante formulário emitido pela empresa,
baseado em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (art. 58, § 1º da
Lei 8.213/91).
O reconhecimento do tempo especial prestado antes de 29/4/1995 (antes da
vigência da Lei n. 9.032/1995) não impõe o requisito da permanência, exigindo-
se, contudo, a demonstração da habitualidade na exposição ao agente nocivo.
Nesse sentido, segue a Súmula TNU nº 49: Para reconhecimento de condição
especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde
ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente.

No caso, para comprovar a especialidade da atividade prestada no período de
1.9.1987 a 11.8.1989, o autor juntou PPP (Evento 1, PPP13) emitido pela
empresa Supermercados Calvi Ltda., com informação de que exerceu a função
de “ajudante de depósito”, no setor de depósito, tendo como atribuições:
varrer, arrumar o depósito, carregar e descarregar caminhões. No PPP não há
informação de exposição a qualquer agente nocivo à saúde.
A função mencionada não está prevista nos róis dos Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979, de modo que não cabe o seu enquadramento por categoria
profissional. Ademais, sem informação de exposição à fatores de risco
prejudiciais à saúde ou integridade física, inviável o reconhecimento dessa
atividade como especial.
No próprio PPP, na parte de “exposição a fatores de riscos” há menção de que
“a empresa não possui dados de avaliações quantitativas e/ou qualitativas
referente ao período laborado pelo segurado”.
Para o período de 16.11.1989 a 25.7.1990, o único documento apresentado
relativo à tal atividade é a CTPS informando a função exercida pelo autor como
“motorista”, na empresa Leve Transportes Ltda.  
O tempo trabalhado na atividade de motorista até a edição da Lei 9.032/1995,
ou seja, até 28.4.1995 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 de bonde, ônibus ou de
caminhão, permitindo, desse modo, a contagem especial de tempo de serviço,
independentemente de exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade
física.
Assim, considerando que a atividade está relacionada à empresa de transportes
(cargas), reconheço como especial o período de 16.11.1989 a 25.7.1990, por
presunção legal.  
Ressalta-se que essa comprovação da atividade especial pode se dá por
qualquer meio de prova até 28.4.1995, inclusive pelas anotações na CTPS.
Para o período de 10.6.1991 a 6.5.1997, laborado nos Supermercados Roncetti
S/A, o PPP (Evento 1, PPP14) informa que o autor exerceu a função de
“motorista”, no transporte, coleta e entrega de cargas no geral e na
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movimentação de cargas volumosas e pesadas, exposto a ruído na intensidade
de 76,4 dB(A), ou seja, abaixo do limite de tolerância previsto na legislação.
O ruído 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: i) 80 dB(A), até 05.03.1997, de acordo com o
Decreto nº 53.831/64; ii) 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 iii) 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).
Todavia, mesmo que não se reconheça a especialidade dessa atividade por
exposição ao agente ruído, pela função indicada no PPP, conjugada com as
atribuições das atividades, reputo ser cabível o seu enquadramento até
28.4.1995, por categoria profissional como motorista de cargas pesadas
prevista no item 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64.
Para o período de 24.7.1997 a 3.9.1998, laborado na Viação Praiana Ltda.,
atual “Santa Rita Gestão Ltda.” - conforme declaração juntada no Evento 1,
INDEFERIMENTO17, além do PPP (Evento 1, PPP12) indicar o período de
atividade entre 10.6.1991 e 6.5.1997 (mesma data do vínculo nos
Supermercados Roncetti), apenas informa exposição do autor ao agente
“ergonômico - postural”, não contemplado como nocivo à saúde ou integridade
física pela legislação previdenciária.
Como a atividade foi exercida após a edição da Lei 9.032/95, não é mais
possível o enquadramento por categoria profissional, e sem informação de
exposição à agentes prejudiciais, inviável o seu reconhecimento como especial.
Da mesma maneira, é o entendimento quanto aos períodos de 18.12.1998 a
6.5.1997 e de 5.2.2002 a 13.10.2016, laborados pelo autor, respectivamente,
nas empresas Viação Sanremo e Viação Satélite, na função de motorista, pois
apesar dos PPP’s informarem exposição a ruído, a sua intensidade encontrava-
se abaixo do limite de tolerância.
Para o período de 18.12.1998 a 8.10.2001, o PPP informa exposição a ruído de
79,2 dB(A), abaixo do limite de tolerância, e no período de 5.2.2002 a
13.10.2016, na intensidade de 81,4 dB(A), quando o limite previsto era de 90
dB(A), no intervalo de 06.03.1997 a 18.11.2003, e 85 dB(A) a partir de
19.11.2003 – nos termos dos Decretos nºs. 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/2003.
Os riscos de “acidente” e “ergonômico” informados no PPP emitido pelo
empregador Viação Satélite Ltda. não estão contemplados na legislação como
nocivos à saúde.
Com efeito, diante da documentação acostada aos autos, reconheço como
tempo de serviço especial somente nos períodos de 16.11.1989 a 25.7.1990 e de
10.6.1991 a 28.4.1995, por categoria profissional.
A conversão desses lapsos em tempo comum (fator 0,4 – artigo 70 do Decreto
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3.048/99) acrescenta 2 anos, 6 meses e 9 dias ao tempo de contribuição
apurado administrativamente (26 anos, 5 meses e 18 dias), insuficientes para a
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 201,
§ 7º da CF/88.

9. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. Observa-se, a partir dos PPP’s anexados, ausência de
comprovação de exposição do autor aos agentes nocivos mencionados no recurso.

10. No que se refere ao período de 01/09/1987 a 11/08/1989, de acordo com o PPP anexado
(Evento 1 PPP 13), o autor trabalhou como ajudante de depósito na empresa Supermercados
Calvi Ltda., ocasião em que não se expunha a nenhum agente nocivo a sua saúde (a empresa
não possui dados de avaliações quantitativas e/ou qualitativas referentes ao período laborado
pelo segurado). Também a atividade não pode ser enquadrada aos Decretos acima
mencionados (varrer e arrumar o depósito, auxiliar o conferente, carregar e descarregar
caminhões).

11. No tocante aos períodos em que trabalhou como motorista de caminhão/ônibus após
28/04/1995 nas empresas Supermercados Roncetti S.A, Viação Praiana Ltda., Viação
Sanremo Ltda e Viação Satélite Ltda., os PPP’s anexados (Evento 1 PPP14, PPP15 e PPP16)
demonstram que esteve exposto ao agente nocivo ruído abaixo dos limites previstos na lei
(respectivamente de 76,4, 79,2 e 81,4). Quanto ao referido agente, a legislação exigia
submissão a pressão sonora superior a:

80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação,
sendo que o índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela
jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T., AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª T AC 1518937, Rel.
Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC 849874,
Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T.,
AI 291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem
como de conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

12. Dos interstícios acima, apenas no PPP referente ao intervalo de 05/02/2002 a 13/10/2016
(Evento 1 PPP 16) consta, além do ruído, os fatores de risco adoção de posturas incômodas e
esforços de atenção concentrada e situações de exposição a riscos inerentes às atividades que
poderão contribuir para ocorrência de acidentes. Tais circunstâncias, contudo, não são
consideradas nocivas à saúde do segurado a ponto de serem reconhecidas como atividades
especiais. Nota-se não haver menção a calor, o qual, inclusive, deve constar de laudo técnico
que o comprove.

13. “O percebimento do adicional de insalubridade, por si só, não influi no reconhecimento
das circunstâncias especiais do labor do servidor e na conseqüente conversão do tempo de
serviço especial para comum, tendo em vista serem diversas as sistemáticas do direito
trabalhista e previdenciário, dependendo a especialidade do trabalho, para fins de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 285



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 316/395

5020103-50.2018.4.02.5001 500000317221 .V2 JES10415© JES10415

aposentadoria, unicamente do enquadramento da atividade nas previsões legais, seja por
categoria profissional ou por laudo técnico demonstrando a nocividade do labor”.
(Processo:APELREEX 12818 PR 2005.70.00.012818-1 Relator(a):CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ Julgamento:    02/12/2008 Órgão Julgador:TERCEIRA
TURMA Publicação:D.E. 07/01/2009). 

14. Isso posto, voto por conhecer o recurso do autor, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317221v2 e do código CRC a979e975.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5000143-08.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LELIO DA COSTA BATISTA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS DE 20/01/1982 A
03/10/1991, 05/11/1993 A 10/11/1995 E DE 19/11/2003 A 17/02/2017. EXPOSIÇÃO A
RUÍDO ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
DOSIMETRIA E NHO-01 DA FUNDACENTRO. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DO
RUIDO COMPATIVEL COM A DA FUNDACENTRO. PERÍODO DE 05/05/1997 A
18/11/2003. RUÍDO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. RECURSO DO INSS CONHECIDO
AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 13) que julgou procedente
o pedido do autor, reconhecendo como tempo de trabalho especial os períodos de 20/01/1982
a 03/10/1991, 05/11/1993 a 10/11/1995 e de 05/05/1997 a 17/02/2017, condenando a
autarquia a conceder-lhe o benefício de aposentadoria especial desde a DER (19/12/2017).
Alega, em síntese, ausência de histogramas para a medição de ruído e que não foram
observadas as metodologias e procedimentos definidos na NHO-01 da Fundacentro.
Contrarrazões (Evento 25).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
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comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. Observa-se que no intervalo de 20/01/1982 a 03/10/1991, de acordo com o PPP (Evento 1
PPP 9), o autor trabalhou como auxiliar de soldador e soldador no setor de soldagem da
empresa Viação Itapemirim S/A, ocasião em que se expunha de forma habitual e permanente,
não ocasional nem intermitente, ao agente nocivo ruído de 88,5 decibéis. A medição, segundo
o anexo ao PPP (Evento 1 PPP 9 fl.4), se deu na forma da NR -15, Anexo 1 – item 6.

6. No período de 05/11/1993 a 10/11/1995, nota-se que o autor trabalhava na empresa CIMEF
Metalurgia S.A, na função de soldador, no setor de produção, oportunidade em que se
expunha ao agente nocivo ruído de 93,1 decibéis de forma permanente. A técnica de medição
adotada foi a da dosimetria (Evento 1 PPP 8).

7. No interstício de 05/05/1997 a 17/02/2017, verifica-se através do PPP juntado aos autos
(Evento 1 PPP 6 e laudo 7 fls. 1/10) que o autor trabalhou na empresa Itabira Agro Industrial
S.A, nas funções de soldador e soldador especializado, no setor de manutenção mecânica,
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expondo-se ao agente nocivo ruído na concentração de 87,2 decibéis. A técnica de medição
utilizada foi a da dosimetria. 

8. No tocante ao agente ruído, importa consignar que os anexos I e II da NR-15 emitida pelo
Ministério do Trabalho considera nocivo à saúde não apenas o ruído contínuo, mas também
aquele de caráter intermitente, cuja média supere o limite de tolerância ali traçado. O mesmo
se diga do item 2.0.1 do Anexo IV ao Decreto 3.048/1999, que considera nocivo à saúde a
“exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEM) superiores a 85 Db(A)”  pois esse
conceito somente se aplica nas hipóteses de diferentes níveis de pressão sonora, ou seja, de
ruído intermitente.  (TRF 1 ED na Apelação Cível: EDAC 0009677-
44.2010.4.01.38140009677-44.2010.4.01.3814).

9. No que se refere à metodologia de aferição do ruído empregada, entendo que, para períodos
anteriores a nov/2003, admitia-se a medição do ruído por meio de decibelímetro. A
metodologia do Anexo nº 1 da NR-15 consistia em ajustar o decibelímetro com curva de
compensação A, circuito de resposta lento, e, caso houvesse exposição a diferentes níveis de
ruído, deveria ser apurada a média. É uma metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em
uma época em que não era acessível o uso do dosímetro. 

10. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do Trabalho),
por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), não sendo mais
admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº 3.048/99).

11. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece
metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente
por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho;
estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de
medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente;
prevê interpretação dos resultados.

12. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306), em
21/03/2019, decidiu, por maioria, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário, para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses
firmadas no representativo da controvérsia: (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". Assim, para períodos anteriores
a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da
NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do ruído deve-se dar em
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conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-
15), não sendo mais admissível apenas a utilização de decibelímetro.

13. No presente caso, os PPP’s e laudos técnicos relativos aos períodos anteriores e
posteriores a nov/2003, informam, como registrado em epígrafe, exposição a ruídos, na maior
parte do tempo, superiores aos limites previstos na lei. Em todas as funções exercidas a
medição se deu pela técnica da dosimetria ou da NHO-01 da FUNDACENTRO. A exceção
mencionada diz respeito ao intervalo de 05/05/1997 a 18/11/2003, no qual se observa que
a exposição ao agente nocivo ruído foi inferior ao limite de 90 decibéis previsto na
legislação da época. 

 14. Desta forma, no período de 05/05/1997 a 18/11/2003 a exposição a ruído se deu abaixo
do limite previsto na lei. No entanto, observa-se que nesse mesmo período o autor se expunha
a outros fatores descritos como de risco, quais sejam, manganês e radiação não ionizante.
Todavia, no tocante ao manganês, importa ressaltar que  que não deve ser considerado
prejudicial à saúde deste. Quanto às radiações não ionizantes, as atividades do autor não são
consideradas nocivas à luz do Anexo VII da NR-15. Em ambos os casos há comprovação de
uso de EPI eficaz através do PPP (evento 1) inclusive com indicação do números dos
certifcados de aprovação, o que demonstra sua eficácia. 

16. Assim, com a exclusão do intervalo de 05/05/1997 a 18/11/2003 como tempo especial e,
por conseguinte, o seu cômputo como tempo comum, resta evidenciado que na data em que
requereu o benefício de aposentadoria especial, o autor não contava com tempo suficiente
para obter tal benefício.

17. Isso posto, voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para, reformando parcialmente a sentença, condenar o INSS a computar o período de
05/05/1997 a 18/11/2003 como tempo de trabalho comum e, ato continuo, cancelar o
benefício de aposentadoria especial concedido ao autor. Réu isento de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das
TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000292953v6 e do código CRC 6559392c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 0012245-59.2016.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIMAR MIRANDA LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE 10/05/1997 A 17/01/1995.
SECRETÁRIA/AUXILIAR DE LABORATÓRIO (análise clínica). ATIVIDADES
PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE 18/01/1995 A
04/07/2012.  CONTATO COM FUNGOS, BACTÉRIAS E PARASITAS. AUSÊNCIA DE
ATUAÇÃO DIRETA NA ANÁLISE DE AGENTES BIOLÓGICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI
EFICAZ DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
ESPECIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 24) que julgou procedente o pedido
da autora de aposentadoria especial, com DIB na data do requerimento administrativo
(04/07/2012 – Evento 5 OUT 15 fl.01), reconhecendo como tempo de trabalho especial o
período de 10/05/1987 a 04/07/2012. Aduz, em síntese, que o interstício em questão não deve
ser considerado como tempo de trabalho especial porque durante um período a autora
trabalhou na função de secretária, que não é atividade especial e, relativamente ao período
posterior, que houve utilização de EPI eficaz, o que afasta a nocividade no caso de agentes
biológicos. Contrarrazões (Evento 37).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
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biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. O Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 previa como agentes nocivos biológicos o
contato com organismos doentes ou com materiais infecto-contagiantes realizado em serviços
de assistência médica, odontológica e hospitalar (item 1.3.2), nos trabalhos expostos ao
contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes – assistência médica, odontológica,
hospitalar e outras atividades afins. O Anexo I do Decreto 83.080/1979 enumerava tais
agentes nocivos no item 1.3.4 (trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou
materiais infecto-contagiantes. O anexo IV do Decreto 2.172/1997, que vigorou de
06/03/1997 a 06/05/1999, e o anexo IV do Decreto 3.048/1999, em vigor atualmente,
prevêem no item 3.0.1 “a” a exposição a pacientes de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. 

6. Com relação à exposição aos agentes biológicos, assim dispõe o Decreto 3.048/1999, em
seu anexo IV, assim como a NR-15 do M.T.E em seu anexo 14, basta a mera avaliação
qualitativa para serem consideradas especiais.

7. No interstício de 10/05/1987 a 31/01/1991, nota-se, a partir do PPP (Evento 15 OUT 21)
que a autora trabalhava no setor da recepção no cargo de secretária na empresa Barralab
Laboratório de Análises Clínicas, executando funções tipicamente administrativas, quais
sejam, receber clientes, preencher fichas, receber e coletar material biológicos de pacientes e
encaminhar os pacientes  para coleta de sangue, orientar e verificar o preparo do paciente para
exame, preparar os equipamentos vidraria, reagentes, elege métodos de análise e cuida da
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esterilização dos equipamentos. Observa-se, ainda, que executou as mesmas atribuições até
17/01/1995 (apesar de que em 31/01/1991 o seu cargo tenha sido alterado dentro da empresa
para o de auxiliar técnico de laboratório). Essas funções não devem ser enquadradas ao
disposto nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 conquanto não demonstrado que
durante a execução do seu trabalho a autora estivesse em contato permanente com
agentes infecciosos, materiais infecto-contagiantes ou organismos doentes já que,
conforme mencionado, suas atividades eram fundamentalmente de natureza
administrativa e de orientação a pacientes. Assim, embora conste do PPP que a autora
estivesse exposta a vírus, bactérias, bacilos e microorganismos, tal não se dava de forma
habitual, conforme descrição de suas  atividades laborativas.

8. No tocante ao período de 18/01/1995 à data do requerimento administrativo
(04/07/2012), a autora passou para a função de auxiliar técnico em laboratório, no setor de
laboratório da empresa, passando a executar as seguintes atividades: “orienta coleta de
amostras, prepara e coleta material biológico de pacientes. Prepara equipamento, vidraria,
reagentes. Elege métodos de análises, cultiva microorganismos para teste e cuida da
esterilização de equipamentos”. Deste modo, a suas atribuições muito pouco mudaram,
excluindo-se delas apenas o trabalho de receber clientes, preencher fichas, receber e coletar
material biológicos de pacientes e encaminhar os pacientes  para coleta de sangue, orientar e
verificar o preparo do paciente para exame. Mesmo assim, no PPP resta consignado que
durante todos o período esteve exposta a bactérias, vírus, bacilos e microorganismos.

9. De acordo com o Anexo 14, da NR nº 15:

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente
com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem
como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados);
- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao
pessoal que tenha contato com tais animais);
- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas
e outros produtos;
- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal
técnico);

10. Ressalto que a insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, conforme expresso
no aludido anexo. No caso, as atividades da autora, como visto, ocorriam em laboratório de
análises clínicas e limitavam-se, basicamente, ao preparo de equipamentos, coleta de
material biológicos de pacientes (para exames de sangue e urina) e esterilização de
equipamentos. Consta do PPP (evento 1 OUT 10 -) , ainda, que ao longo de sua jornada
laborativa fazia uso de EPI eficaz.
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11. Ressalvo, no que pertine à utilização do EPI eficaz, 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.

12. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes nocivos, passo a
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).

13. Ponderando a respeito do assunto, baseada principalmente em julgados recentes da TNU,
entendo que se possa considerar comprovada a real efetividade do EPI quando no PPP (ou no
laudo técnico) o perito (médico ou engenheiro do trabalho) afirmar que o equipamento é
capaz de neutralizar a nocividade do agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o
profissional possui idoneidade suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos
no ambiente de trabalho do segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve
(inclusive ambientais), podendo, até mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar
nocividade em períodos anteriores, também deve ser avalizada a informação que confirma (ou
não) se houve a neutralização dos efeitos dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz,
de modo a afastar a prejudicialidade à saúde. È o que se extrai de recentes julgados da TNU
que sequer tem conhecido dos Incidentes de Uniformização quando os julgados estão
baseados na tese fixada pelo STF, no tema 555: 

(TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator: CARMEN ELIZANGELA
DIAS MOREIRA DE RESENDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/02/2018)
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO.
QUESTÃO DE ORDEM 18. EPI EFICAZ. TESE FIXADA EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF,
adotada pela turma nacional. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É inadmissível o pedido de uniformização quando a
decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas
razões não abrangem todos eles (questão de ordem 18). 2. No mais, o incidente
de uniformização nacional contraria tese fixada pelo STF em sede de
repercussão geral (Tema 555, cujo leading case foi o RE 664.335) e adotada
pela Turma Nacional. 3. Incidente não conhecido.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE
SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ. INFORMAÇÃO
CONTIDA EM PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
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MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte autora,
com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão
prolatado pela Turma Recursal, que acerca do agente eletricidade, além de não
considerá-lo especial após o decreto 2.172, acresceu que teria havido a
atulização de epi eficaz atestada no ppp. O STF, no julgamento do ARE 664335,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente CAPAZ DE
NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO PARA A
ATIVIDADE SER CONSIDERADA ESPECIAL. OCORRE QUE como o objeto
do incidente de uniformização envolve reexame de matéria fática, O
INCIDENTE NÃO DE VER CONHECIDO.
(TNU - Pedido: 50089460820124047112, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA,
Data de Julgamento: 22/11/2017, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,
Data de Publicação: 18/12/2017)

14.  No caso do técnico de laboratório de análises clínicas, contudo,  o contágio apenas
ocorrerá caso o material examinado esteja contaminado e, ainda, desde que haja um contato
direto com a pele do profissional, situação que pode ser impedida de forma eficaz mediante o
uso do referido equipamento (luvas, etc). Hipótese em que a autora se expunha a agentes
nocivos apenas por ocasião da coleta de material biológico e na esterilização dos
equipamentos, sendo suficiente para a eliminação da insalubridade a utilização de luvas e
máscaras, por exemplo. De acordo com o PPP, os equipamentos de proteção eram
fornecidos pela empresa, eliminando a possibilidade de contaminação e, por conseguinte
a especialidade das condições de trabalho da parte autora. O PPP informa inclusive os
números dos cerficados de aprovação (até 2009) e posteriormente informa que foi
observado prazo de validade conforme certificado de aprovação e as condições de
funcionamento e uso ininterrupto do EPI  até 2014, no campo 15.9 do PPP. 

17. De qualquer forma, mesmo que se desconsiderasse o uso do EPI, ainda assim, analisando
as atividades descritas no PPP, para a função técnico em laboratório, restaria afastada a
especialidade, já que as atividades descritas apontam que a autora apenas atuava no preparo e
coleta de material biológico de pacientes, não atuando na análise do material biológico, o que
torna praticamente nula a possibilidade de contágio. 

18. Assim, considerando não ter ficado comprovado o exercício de trabalho com exposição a
agentes nocivos, não há deve ser computado como tempo especial o período questionado na
ação (10/05/1987 a 04/07/2012), não fazendo jus a autora, portanto, ao beneficio de
aposentadoria especial.

19. Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando a
sentença, julgar improcedente o pedido da autora, extinguindo o feito na forma do art. 487, I,
do CPC/2015. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma
do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000310362v5 e do código CRC e227146a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
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RECURSO CÍVEL Nº 0037321-16.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ MARTINS COUTINHO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODO DE 13/08/2003 A 28/02/2011. NÃO EXPOSIÇÃO A POEIRA DE
SÍLICA NA FORMA DE QUARTZO NEM CRISTOBALITA. FUMOS METÁLICOS.
UTLIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. ATIVIDADES PREDOMINANTEMENTE
ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
RECURSO DA PARTE CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA
REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para reconhecer como tempo especial o período
de 13/08/2003 a 28/02/2011 e a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição desde a data do requerimento administrativo (19/01/2017). Alega o INSS, em
síntese, que no período de 13/08/2003 a 28/02/2011 o autor esteve exposto a poeira de sílica
abaixo dos limites previstos na legislação, além da utilização do EPI eficaz. Contrarrazões
(Evento 87).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
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biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. Nota-se, a partir da análise do PPP (Evento 33 OUT 24 fls.11/12) que o autor trabalhou
como eletricista na empresa Detronic Desmontes e Terraplanagem S/A, executando as
atividades de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos,
elaboração de lista de peças para reposição em estoque e interpretar catálogos de peças.
Nesse interregno se expunha a agentes nocivos ruído (abaixo dos limites legais para o
período, em torno de 66 a 81 decibéis), fumos metálicos detectados (ferro e manganês), além
de poeira de sílica.

6. Para os agentes nocivos fumos metálicos, nota-se que a utilização de EPI eficaz
descaracteriza a nocividade no ambiente de trabalho.

7. Ao ensejo, consigno que esta Relatoria tem se posicionado no sentido de que apenas com
relação aos agentes listados no grupo 1 da LINACH, confirmados como carcinogênicos para
humanos, além dos agentes biológicos encontrados em hospitais e locais congêneres e
também para o ruído (este, em conformidade com precedente do STF - RE 664.335), a
utilização do EPI eficaz não se mostra hábil para afastar a nocividade do ambiente laboral. 

8. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes nocivos, passo a
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
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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).

9. Ponderando a respeito do assunto, baseada principalmente em julgados recentes da TNU,
entendo que se possa considerar comprovada a real efetividade do EPI quando no PPP (ou no
laudo técnico) o perito (médico ou engenheiro do trabalho) afirmar que o equipamento é
capaz de neutralizar a nocividade do agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o
profissional possui idoneidade suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos
no ambiente de trabalho do segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve
(inclusive ambientais), podendo, até mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar
nocividade em períodos anteriores, também deve ser avalizada a informação que confirma (ou
não) se houve a neutralização dos efeitos dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz,
de modo a afastar a prejudicialidade à saúde. È o que se extrai de recentes julgados da TNU
que sequer tem conhecido dos Incidentes de Uniformização quando os julgados estão
baseados na tese fixada pelo STF, no tema 555: 

(TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator: CARMEN ELIZANGELA
DIAS MOREIRA DE RESENDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/02/2018)
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO.
QUESTÃO DE ORDEM 18. EPI EFICAZ. TESE FIXADA EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF,
adotada pela turma nacional. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É inadmissível o pedido de uniformização quando a
decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas
razões não abrangem todos eles (questão de ordem 18). 2. No mais, o incidente
de uniformização nacional contraria tese fixada pelo STF em sede de
repercussão geral (Tema 555, cujo leading case foi o RE 664.335) e adotada
pela Turma Nacional. 3. Incidente não conhecido.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE
SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ. INFORMAÇÃO
CONTIDA EM PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte autora,
com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão
prolatado pela Turma Recursal, que acerca do agente eletricidade, além de não
considerá-lo especial após o decreto 2.172, acresceu que teria havido a
atulização de epi eficaz atestada no ppp. O STF, no julgamento do ARE 664335,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente CAPAZ DE
NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO PARA A
ATIVIDADE SER CONSIDERADA ESPECIAL. OCORRE QUE como o objeto
do incidente de uniformização envolve reexame de matéria fática, O
INCIDENTE NÃO DE VER CONHECIDO.
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(TNU - Pedido: 50089460820124047112, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA,
Data de Julgamento: 22/11/2017, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,
Data de Publicação: 18/12/2017)

10. De fato, realinhando meu entendimento ao que decidido pelo STF (em sede de
repercussão geral) e pela TNU, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser considerado em sua
totalidade, de forma que, em regra deve ser considerada a informação acerca da existência de
EPI eficaz, a qual poderá ser afastada caso reste comprovada a existência de informação falsa
inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos autos de que o EPI, embora
utilizado, não seja de fato eficaz. Desde já, assevero que a eficácia, embora atestada,
excepcionalmente também 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. 

11. Conforme mencionado acima, no caso em questão, o autor esteve exposto também ao
agente nocivo poeira de sílica. De acordo com o anexo IV código 1.0.18 do Decreto
3.048/1999 em vigor à época em que exercido o trabalho, no que se refere à sílica livre, a sua
análise comporta quantificação, além de estar limitada às seguintes atividades: a) extração
de minérios a céu aberto; b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais
geradores de poeiras contendo sílica livre cristalizada; c) tratamento, decapagem e
limpeza de metais e fosqueamento de vidros com jatos de areia; d) fabricação,
processamento, aplicação e recuperação de materiais refratários; e) fabricação de mós,
rebolos e de pós e pastas para polimento; f)  fabricação de vidros e cerâmicas; g)
construção de túneis; h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.

12. De acordo com o PPP supracitado, o autor não executava nenhuma das atividades
listadas no Decreto 3.048/1999. Por outro lado, é bem verdade que a poeira de sílica está
listada no grupo 1 da LINACH. Contudo, a lista é clara ao considerar nociva apenas a poeira
de sílica EM FORMA DE QUARTZO OU  CRISTOBALITA, o que não foi encontrado
no ambiente de trabalho do autor. Ademais, as suas atividades eram eminentemente
administrativas, o que importa em contato eventual com os agentes nocivos listados, logo
não há que se considerar a atividade do autor como insalubre - elaborar lista de peças
para reposição de estoque, interpretar catálago de peça e fazer manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos. 

13. Ainda, os PPPs indicam o uso de EPI eficaz e aponta o número dos respectivos
certificados de aprovação, o que afasta a insalubridade. O item 15.9 aponta o uso do EPI
conforme as especificações de forma contínua e não eventual. 

14. Com exclusão do período de tempo especial (13/08/2003 a 28/02/2011) e cômputo como
tempo comum, verifica-se que o autor não faria jus ao benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição pretendido na data do requerimento administrativo.

15. Isso posto, voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para,
reformando a sentença, julgar improcedente o pedido do autor. Réu isento de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000327697v6 e do código CRC 2714326d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0015824-12.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LOURISVALDO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE 04/10/1983 A
10/02/1987 E DE 25/10/1991 A 28/04/1995. GUARDA E VIGILANTE. EMPRESA DE
SEGURANÇA PATRIMONIAL. CTPS.  PPP. COMO VIGILANTE DE FORMA
HABITUAL E PERMANENTE. PERICULOSIDADE. ENTENDIMENTO DO
STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 17 SENT 35) que julgou
procedente o pedido do autor para reconhecer os períodos de 04/10/1983 a 10/02/1987,
25/10/1991 a 28/04/1995 e 06/05/1996 a 27/04/2015 como tempo especial, com consequente
concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir da DER (01/08/2015). Alega, em
síntese, que relativamente ao período anterior a 28/04/1995 há necessidade de comprovação
de uso de arma de fogo pelo segurado; no que se refere ao período posterior, que deve haver
comprovação de exposição a agente nocivo de forma habitual e permanente, uma vez que a
periculosidade deixou de constar no rol de agentes nocivos após o advento do Decreto
2.172/1997, assim permanecendo até regulamentação posterior pelo Decreto 3.048/1999; que
o judiciário não pode agir como legislador positivo (art. 2º, caput e 84 inciso IV da
CFRB/1988); princípio da seletividade na prestação dos benefícios previdenciários (art. 194,
III, da CRFB/1988); violação aos princípios do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia
fonte de custeio (art. 195, § 5º e 201, caput, da CRFB/1988) e, por fim, no caso de
manutenção da sentença, que a correção monetária deve ser fixada de acordo com o disposto
no art. 1º F da Lei 9.494/1997, com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009.
Contrarrazões (Evento 32 OUT 29).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
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prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.
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6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível, o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os
dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer
como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo, em
período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de
fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA
DE FOGO. APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de
aposentadoria especial (espécie 46), com o pagamento de atrasados desde a
data de entrada do requerimento administrativo – DER (26/11/2012), com o
reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 21/05/2012, no
qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a
assinatura do representante legal da pessoa jurídica empregadora, não
havendo qualquer impeditivo para o reconhecimento do trabalho como especial
no período pleiteado, sendo claro no sentido de que o demandante laborou
junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E INDÚSTRIA LTDA,
exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas
públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos
como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelar pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e
regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o mesmo
usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até
21/05/2012 podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado
ao benefício de aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos
períodos já reconhecidos como especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995),
observa-se que o requerente perfaz mais de 25 anos de labor especial.- Apelo
do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
da parte autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto ao período de 04/10/1983 a 10/02/1987, máxime considerando que, de acordo com a
cópia da CTPS juntada (Evento 1 OUT 9 fl.01), o autor trabalhou executando serviço de
vigilante para a empresa SEG – Serviços Especiais de Guarda S.A, e no interstício de
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25/10/1991 a 30/04/1996 como vigilante na empresa Sentinela – Serviços de Guarda e
Vigilância Ltda. (Evento 1 OUT 9 fl. 02). Nessa época, como dito, era possível o
reconhecimento por enquadramento aos Decretos (no caso, equiparação à atividade de
guarda) até 28/04/1995 e, após essa data, até 05/03/1997, porque exercia atividades em
empresa de segurança patrimonial.

8. Quanto ao período de 06/05/1996 a 27/04/2015, consta nos autos PPP (Evento 1 OUT 5
fls.12/13) demonstrando que o autor trabalhou na empresa Vigserv Serviços de Vigilância e
Segurança Ltda., na função de vigilante. Nesse ponto a sentença deve ser integralmente
mantida, pois encampa o novo entendimento do STJ sobre o tema:

Ementa. 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 Documento
No: 17057077-24-0-119-17-624697 - consulta à autenticidade do documento através do site
http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1ª VARA FEDERAL DE SERRA Rua 1D, esquina com a
Rodovia Norte Sul, Bairro Civit II, Serra/ES - CEP: 29168- 064 - Tel.: (27) 3041-7400 - E-
mail: 1vf-se@jfes.jus.br 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 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)
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 Em seu voto, o Ministro Napoleão, utilizando-se das palavras da professora ADRIANE
BRAMANTE, em sua obra Aposentadoria Especial: teoria e prática, ressaltou que “é
inegável que há exposição ao risco iminente e possibilidade de um acidente/acontecimento
súbito que pode ocasionar prejuízo à integridade física do trabalhador, principalmente no
que tange às atividades de segurança pessoal e patrimonial que, como todos sabemos,
atualmente é bastante precária” (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria
Especial: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 3a. edição, 2016, p. 107). 

Na oportunidade, o Ministro Napoleão reconheceu que o art. 57 da Lei 8.213/91 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, em harmonia com o
texto dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal.

11. No tocante ao indexador de correção monetária e juros, o julgado está em conformidade
com o entendimento desta Turma quanto á aplicabilidade do manual de cálculo do CJF. 

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento ao
Recurso do INSS Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 99 do FONAJEF e 56 das
TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301198v5 e do código CRC eabab043.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 0011270-34.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR A
29/04/1995. CTPS. GUARDA E VIGILANTE. ENQUADRAMENTO LEGAL. ATÉ
05/03/1997. EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. CTPS E PPP. PERÍODO
POSTERIOR A 05/03/1997. PPP.  FUNÇÕES COMO VIGILANTE DE FORMA
HABITUAL E PERMANENTE. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 26) que julgou procedente
o pedido do autor para reconhecer os períodos de 30/09/1988 a 30/08/1994, 24/03/1995 a
28/04/1995, 29/04/1995 a 31/07/2007, 01/08/2007 a 30/03/2008 e 01/04/2008 a 02/07/2014
como tempo especial, com consequente concessão do benefício de aposentadoria especial, a
partir da DER (02/07/2014). Alega, em síntese, que relativamente ao período anterior a
28/04/1995 que era possível o reconhecimento de tempo especial por enquadramento com
base na categoria profissional; mas, no que se refere ao período posterior, que deve haver
comprovação de exposição a agente nocivo de forma habitual e permanente, uma vez que a
periculosidade deixou de constar no rol de agentes nocivos após o advento do Decreto
2.172/1997. Contrarrazões (Evento 41).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
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laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.

6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível, o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
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1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os
dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer
como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo, em
período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de
fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA
DE FOGO. APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de
aposentadoria especial (espécie 46), com o pagamento de atrasados desde a
data de entrada do requerimento administrativo – DER (26/11/2012), com o
reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 21/05/2012, no
qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a
assinatura do representante legal da pessoa jurídica empregadora, não
havendo qualquer impeditivo para o reconhecimento do trabalho como especial
no período pleiteado, sendo claro no sentido de que o demandante laborou
junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E INDÚSTRIA LTDA,
exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas
públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos
como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelar pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e
regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o mesmo
usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até
21/05/2012 podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado
ao benefício de aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos
períodos já reconhecidos como especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995),
observa-se que o requerente perfaz mais de 25 anos de labor especial.- Apelo
do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
da parte autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto ao período de 30/09/1988 a 30/08/1994, máxime considerando que, de acordo com a
cópia da CTPS juntada (Evento 1 OUT 2 fl.13), o autor trabalhou executando serviço de
vigilante para a empresa Vitória Vigilância e Transporte de Valores Ltda., e no interstício de
24/03/1995 a 28/04/1995 como vigilante na empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda.
(Evento 19 OUT 16). Nessa época, como dito, era possível o reconhecimento por
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enquadramento aos Decretos (no caso, equiparação à atividade de guarda) até 28/04/1995 e,
após essa data, até 05/03/1997, porque exercia atividades em empresa de segurança
patrimonial.

8. Quanto ao período de 05/03/1997 a 30/06/2014, consta nos autos PPP (Evento 15 OUT 16)
demonstrando que o autor trabalhou na empresa Visel Vigilância e Transporte de Valores
Ltda., na função de vigilante. Neste ponto, diante a nova orientação do STJ, revejo meu
entendimento para manter a sentença no seguinte sentido: 

"No entanto, em recente julgado, a Primeira Turma do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo,
mesmo após o período de 05/03/1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional nem
intermitente. Confira-se, em sua íntegra: Ementa. 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 Documento No: 16998403-23-0-107-19-691875 - consulta
à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESPÍRITO SANTO 1ª VARA FEDERAL DE SERRA Rua 1D, esquina com a
Rodovia Norte Sul, Bairro Civit II, Serra/ES - CEP: 29168- 064 - Tel.: (27)
3041-7400 - E-mail: 1vf-se@jfes.jus.br 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
da 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
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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
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) 

Em seu voto, o Ministro Napoleão, utilizando-se das palavras da professora
ADRIANE BRAMANTE, em sua obra Aposentadoria Especial: teoria e prática,
ressaltou que “é inegável que há exposição ao risco iminente e possibilidade de
um acidente/acontecimento súbito que pode ocasionar prejuízo à integridade
física do trabalhador, principalmente no que tange às atividades de segurança
pessoal e patrimonial que, como todos sabemos, atualmente é bastante
precária” (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria
Especial: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 3a. edição, 2016, p. 107). 

Na oportunidade, o Ministro Napoleão reconheceu que o art. 57 da Lei
8.213/91 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, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1o.
e 202, II da Constituição Federal. Do caso concreto O autor ajuizou a presente
ação insurgindo-se contra a negativa de concessão de seu benefício na esfera
administrativa, cujo indeferimento se deu em 02/07/2014 (fl. 32).

 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. Assim, comprova o autor que exerceu atividade especial
nos seguintes períodos: - 30/09/1988 a 30/08/1994, trabalhado na empresa
Vitória Vigilância e Transportes de Valores LTDA, na função de Vigilante,
comprovado por meio da CTPS fl.29. Entendo pelo enquadramento por
categoria profissional, nos termos da fundamentação supra. - 24/03/1995 a
28/04/1995, trabalhado na empresa Visel Vigilância e Segurança LTDA, na
função de Vigilante, comprovado por meio da CTPS fl.29 e PPP fl.103. 

Entendo pelo enquadramento por categoria profissional, nos termos da
fundamentação supra. - 29/04/1995 a 31/07/2007, trabalhado na empresa Visel
Vigilância e Segurança LTDA, na função de Vigilante comprovado por meio da
CTPS fl. 23 e PPP fl.103. Entendo pelo enquadramento, haja vista a
comprovação de exposição à situação de periculosidade no período acima
descrito. Embora o autor não fizesse uso do porte de arma de fogo, ele
realizava as seguintes atividade: “ Proteger a integridade do Patrimônio e
assegurar o desenvolvimento das atividades do estabelecimento em um clima de
ordem e tranquilidade, orientando os usuários quando fizer necessário para o
restabelecimento da disciplina na área interna da contratante [...] ” 
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(fl. 103). - 01/08/2007 a 30/03/2008, trabalhado na empresa Visel Vigilância e
Segurança LTDA, na função de Vigilante comprovado por meio da CTPS fl. 23
e PPP fl.103. Entendo pelo enquadramento, haja vista a comprovação de
exposição à situação de periculosidade no período acima descrito. Embora o
autor não fizesse uso do porte de arma de fogo, ele realizava as seguintes
atividade: “ Proteger a integridade do Patrimônio e assegurar o
desenvolvimento das atividades do estabelecimento em um clima de ordem e
tranquilidade, orientando os usuários quando fizer necessário para o
restabelecimento da disciplina na área interna da contratante [...] ” (fl. 103). 

- 01/04/2008 a 02/07/2014, trabalhado na empresa Visel Vigilância e Segurança
LTDA, na função de Vigilante comprovado por meio da CTPS fl. 23 e PPP
fl.103. Entendo pelo enquadramento, haja vista a comprovação de exposição à
situação de periculosidade no período acima descrito. Embora o autor não
fizesse uso do porte de arma de fogo, ele realizava as seguintes atividade: “
Proteger a integridade do Patrimônio e assegurar o desenvolvimento das
atividades do estabelecimento em um clima de ordem e tranquilidade,
orientando os usuários quando fizer necessário para o restabelecimento da
disciplina na área interna da contratante [...] ” (fl. 103)."

 

9. Diante do exposto e, considerando que o autor  demonstrou o exercício de atividades
prejudiciais à saúde também no intervalo de 05/03/1997 a 30/06/2014,  tempo suficiente para
obter o benefício de aposentadoria especial. 

 

10. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe l provimento
para, manter a sentença. Sem custas. Condenação do INSS ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, na forma dos Enunciados 99 do
FONAJEF e 56 das TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000309835v5 e do código CRC 8dd9830e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 5010316-94.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSENY FARIAS DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR A
29/04/1995. CTPS. VIGILANTE. ENQUADRAMENTO LEGAL. ATÉ 05/03/1997.
EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. CTPS. PERÍODO POSTERIOR A
05/03/1997. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS REGISTROS
AMBIENTAIS. REPRESENTANTE DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO
DE ATIVIDADES ESPECIAIS. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 18) que julgou procedente
o pedido do autor para reconhecer os períodos de tempo especial de 24.05.1988 a 09.07.1988;
08.11.1990 a 04.12.1995 e 05.12.1995 a 04.12.2015 e subsequente averbação e a conceder
benefício previdenciário de Aposentadoria Especial, de nº 165.541.455-8, a partir do
requerimento administrativo (19/04/2018). Alega, em síntese, que relativamente ao período
anterior a 28/04/1995, era possível o reconhecimento de tempo especial por enquadramento
com base na categoria profissional desde que comprovada a utilização de arma de fogo, sendo
que o documento expedido pelo sindicato de categoria profissional não se presta para tal
finalidade; que a partir de 29/04/1995 deve haver comprovação de exposição a agentes
nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente e, por fim; no que
concerne à correção monetária, que devem ser observados os critérios estabelecidos no art. 1
F da Lei 9.494/19997, com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/20096
Contrarrazões (Evento 27).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
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prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.
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6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível, o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os
dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer
como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo, em
período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de
fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA
DE FOGO. APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de
aposentadoria especial (espécie 46), com o pagamento de atrasados desde a
data de entrada do requerimento administrativo – DER (26/11/2012), com o
reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 21/05/2012, no
qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a
assinatura do representante legal da pessoa jurídica empregadora, não
havendo qualquer impeditivo para o reconhecimento do trabalho como especial
no período pleiteado, sendo claro no sentido de que o demandante laborou
junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E INDÚSTRIA LTDA,
exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas
públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos
como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelar pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e
regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o mesmo
usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até
21/05/2012 podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado
ao benefício de aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos
períodos já reconhecidos como especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995),
observa-se que o requerente perfaz mais de 25 anos de labor especial.- Apelo
do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
da parte autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto ao período de 08/11/1990 a 28/04/1995, máxime considerando que, de acordo com a
cópia da CTPS juntada (Evento 1 CTPS7 fl.02), o autor trabalhou executando serviço de
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vigilante para a empresa Seg – Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A.
Nessa época, como dito, era possível o reconhecimento por enquadramento aos Decretos (no
caso, equiparação à atividade de guarda) até 28/04/1995. 

8. O Juízo também reconheceu como tempo especial o período de 05/12/1995 a 04/12/2015,
no qual trabalhou na empresa Prossegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança
como vigilante patrimonial. Como visto em epígrafe, entre 29/04/1995 e 04/03/1997, é
possível o reconhecimento de tempo especial porque exercia atividades em empresa de
segurança patrimonial, sendo a CTPS suficiente para tal demonstração (Evento 1 CTPS7 fl.3).
Todavia, no que se refere ao intervalo de 06/03/1997 a 04/12/2015 há como se reconhecer
tempo de trabalho especial uma vez que o PPP juntado (Evento 1 PPP8 fls.2/3) aponta o
uso de arma de fogo, o documento não foi subscrito pelo responsável técnico pelos
registros ambientais, mas se encontra assinado pelo representante legal da empresa. 

9. Neste ponto a TNU se posicionou no sentido de que o PPP deverá ser assinado pelo
representante legal da empresa ou seu preposto, não sendo exigida a indicação do
responsável pelo monitoramento ambiental dos periodos que se pretende reconhecer.
(Precedente: PEDILEF 05016999220144058312, Relator: Ministro Raul Araújo- e PEDILEF
05016573220124058306 : " a exiegência normativa se posta no sentido de que o PPP deverá
ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, não se exigindo, por seu
turno, a indicação de responsável pelo monitoramento ambiental dos períodos que se
pretende reconhecer" ). Hipótese em que consta no documento a assinatura do representante
legal da empresa.

10. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento
. Condenação em honorários advocatícios, 10% sobre o valor da condenação,  na forma dos
Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317936v7 e do código CRC 8179c75d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5006725-27.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELIO GREGORIO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE 01/09/1984 A
28/04/1995. VIGIA E GUARDA MUNICIPAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA. CTPS E  PPP. ENQUADRAMENTO AOS DECRETOS 53.831/1964 E
83.080/1979. SÚMULA 26 DA TNU. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 24) que julgou procedente
o pedido do autor para reconhecer o período de 01/09/1984 a 28/04/1995 como tempo
especial, com consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, a partir da DER (03/07/2017). Alega, em síntese, que relativamente ao período
anterior a 28/04/1995 há necessidade de comprovação de uso de arma de fogo pelo segurado,
o que não consta nos autos. Contrarrazões (Evento 35).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
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Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
e 83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A
partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e
DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a
Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.

6. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto ao período de 01/09/1984 a 28/04/1995, máxime considerando que, de acordo com a
cópia da CTPS juntada (Evento 1 CTPS7 fl.03) e do PPP (Evento 1 PPP6 fls.3/4), o autor
trabalhou executando serviço de vigia e guarda municipal na Prefeitura Municipal de Santa
Teresa. Nessa época, como dito, era possível o reconhecimento por enquadramento aos
Decretos (no caso, equiparação à atividade de guarda) até 28/04/1995.
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7. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 99 do FONAJEF e 56 das
TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321011v2 e do código CRC 513c7798.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5009904-66.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MONTEIRO DE SOUSA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR A
05/03/1997. VIGILANTE. EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. CTPS.
 PERÍODO POSTERIOR. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR ATIVIDADE
NOCIVA A SAÚDE DO TRABALHADOR NOS PERÍODOS A PARTIR DE 05/03/1997.
PPP'S. PRECEDENTE: STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 16) que julgou procedente
o pedido do autor de aposentadoria especial, com DIB na data do requerimento
administrativo. Alega, em síntese, que relativamente ao período anterior a 28/04/1995 há
necessidade de comprovação de uso de arma de fogo pelo segurado; no que se refere ao
período posterior, que deve haver comprovação de exposição a agente nocivo de forma
habitual e permanente, uma vez que a periculosidade deixou de constar no rol de agentes
nocivos após o advento do Decreto 2.172/1997, assim permanecendo até regulamentação
posterior pelo Decreto 3.048/1999; que o judiciário não pode agir como legislador positivo
(art. 2º, caput e 84 inciso IV da CFRB/1988); princípio da seletividade na prestação dos
benefícios previdenciários (art. 194, III, da CRFB/1988); violação aos princípios da separação
dos poderes, do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º e
201, caput, da CRFB/1988, dentre outros). Contrarrazões (Evento 26).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
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autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.
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6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível, o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os
dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer
como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo, em
período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de
fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):
 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA
DE FOGO. APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de
aposentadoria especial (espécie 46), com o pagamento de atrasados desde a
data de entrada do requerimento administrativo – DER (26/11/2012), com o
reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 21/05/2012, no
qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a
assinatura do representante legal da pessoa jurídica empregadora, não
havendo qualquer impeditivo para o reconhecimento do trabalho como especial
no período pleiteado, sendo claro no sentido de que o demandante laborou
junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E INDÚSTRIA LTDA,
exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas
públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos
como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelar pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e
regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o mesmo
usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até
21/05/2012 podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado
ao benefício de aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos
períodos já reconhecidos como especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995),
observa-se que o requerente perfaz mais de 25 anos de labor especial.- Apelo
do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
da parte autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto ao período de 16/08/94 a 30/04/96, máxime considerando que, de acordo com a cópia
da CTPS juntada (Evento 1 CTPS8 fl.04), o autor trabalhou executando serviço de vigilante
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para a empresa Sentinela – Serviços de Guarda e Vigilância Ltda. Nessa época, como dito, era
possível o reconhecimento por enquadramento aos Decretos (no caso, equiparação à atividade
de guarda) até 28/04/1995 e, após essa data, até 05/03/1997, porque exercia atividades em
empresa de segurança patrimonial.

8. Quanto ao período posterior a 05/03/1997, consta nos autos CTPS (Evento 1 CTPS8
fls.8/9) demonstrando que o autor trabalhou nas empresas Vigserv Serviços de Vigilância e
Segurança Ltda., Security Vigilância Patrimonial Ltda. e Hopevig – Vigilância e Segurança
Ltda., sempre na função de vigilante. Há, ainda, PPP relativo ao período de 25/02/2016 a
13/04/2018, quando trabalhou como vigilante na empresa Monitore Segurança Patrimonial
S/A (Evento 1 PPP9 fl.2), atestando que o autor exercia atividades de vigilância de áreas
públicas e privadas para prevenir e combater delitos, zelar pela segurança das pessoas e do
patrimônio, fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, escoltar pessoas e mercadorias, dentre
outras afins. Nesse ponto a sentença deve ser integralmente mantida, pois encampa o novo
entendimento do STJ sobre o tema:

Ementa. 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
Documento No: 17057077-24-0-119-17-624697 - consulta à autenticidade do
documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 PODER
JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO
SANTO 1ª VARA FEDERAL DE SERRA Rua 1D, esquina com a Rodovia Norte
Sul, Bairro Civit II, Serra/ES - CEP: 29168- 064 - Tel.: (27) 3041-7400 - E-
mail: 1vf-se@jfes.jus.br 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
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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
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)
 Em seu voto, o Ministro Napoleão, utilizando-se das palavras da professora
ADRIANE BRAMANTE, em sua obra Aposentadoria Especial: teoria e prática,
ressaltou que “é inegável que há exposição ao risco iminente e possibilidade de
um acidente/acontecimento súbito que pode ocasionar prejuízo à integridade
física do trabalhador, principalmente no que tange às atividades de segurança
pessoal e patrimonial que, como todos sabemos, atualmente é bastante
precária” (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria
Especial: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 3a. edição, 2016, p. 107). 
Na oportunidade, o Ministro Napoleão reconheceu que o art. 57 da Lei
8.213/91 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, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1o.
e 202, II da Constituição Federal.

9. Quanto aos períodos de 05/03/1997 a 30/06/2015 e de 07/06/2015 a 24/02/2016, verifica-se
que também devem ser computados como tempo especial, na medida em que  há provas
demonstrando o exercício de atividades prejudiciais à saúde do autor (Evento 1 PPP 9
fls.2/08), respectivamente nas empresas Security Segurança Ltda e Vigserv Serviços de
Vigilância e Segurança Ltda (vigilância armada em ambos). Nos termos do novo julgado do
STJ em epígrafe, há possibilidade de reconhecimento de tempo especial para a atividade de
guarda/vigilante, ainda que não comprovado que para a consecução do seu trabalho tenha
feito uso efetivo de arma de fogo, mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a
exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente,. hipótese dos autos.

10. Não há o que se falar, ainda, em ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, 195, § 5º e 201, todos da
CRFB/1988, tendo em vista que o eventual acolhimento da pretensão autoral consiste no
exercício de função estritamente jurisdicional, qual seja, zelar pelo fiel cumprimento da lei no
caso concreto ora apresentado, sendo que a concessão do benefício a parte autora, decorrente
de eventual sentença de procedência do pedido, consubstancia um dos possíveis resultados da
interpretação da lei aplicável ao caso concreto. 

11. Isso posto, voto por conhecer o recurso do INSS mas, no mérito, negar-lhe  provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o
recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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
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do código verificador 500000322283v7 e do código CRC 59547b83.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5007427-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR A
05/03/1997. VIGILANTE. EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. CTPS.
 PERÍODO POSTERIOR. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR ATIVIDADE
NOCIVA A SAÚDE DO TRABALHADOR NOS PERÍODOS A PARTIR DE 05/03/1997.
PPP'S. USO DE ARMA DE FOGO E ATIVIDADES NOCIVAS. PRECEDENTE: STJ.
RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 06) que julgou procedente
o pedido do autor de aposentadoria especial, reconhecendo como tempo exercido sob
condições especiais os períodos de 1º/4/1988 a 23/6/1989, 26/6/1989 a 22/9/1992, 21/9/1994
a 30/11/1995 e 24/11/1995 a 7/11/2017. Alega, em síntese, que relativamente ao período
anterior a 28/04/1995 há necessidade de comprovação de uso de arma de fogo pelo segurado,
que os documentos emitidos pelo Sindicato não são aptos a comprovar exposição a agentes
nocivos e que nestes documentos apenas se afirma que o autor estava autorizado a usar arma
de fogo; no que se refere ao período posterior, que deve haver comprovação de exposição a
agente nocivo de forma habitual e permanente, uma vez que a periculosidade deixou de
constar no rol de agentes nocivos após o advento do Decreto 2.172/1997, assim
permanecendo até regulamentação posterior pelo Decreto 3.048/1999. Sem contrarrazões.

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 294



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 357/395

5007427-70.2018.4.02.5001 500000329120 .V4 JES10415© JES7060

laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.

6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível,
o reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins
previdenciários, por analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso
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Especial Repetitivo (RESP 1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a
terem período considerado especial até os dias atuais, por periculosidade da
atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da
2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer como
especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo,
em período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou
que se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a
observância das exigências previstas na legislação, deixa claro que, se houve
trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de fogo, resta configurado o
risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):
 
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA
DE FOGO. APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de
aposentadoria especial (espécie 46), com o pagamento de atrasados desde a
data de entrada do requerimento administrativo – DER (26/11/2012), com o
reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 21/05/2012, no
qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a
assinatura do representante legal da pessoa jurídica empregadora, não
havendo qualquer impeditivo para o reconhecimento do trabalho como especial
no período pleiteado, sendo claro no sentido de que o demandante laborou
junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E INDÚSTRIA LTDA,
exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas
públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos
como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelar pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e
regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o mesmo
usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até
21/05/2012 podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado
ao benefício de aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos
períodos já reconhecidos como especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995),
observa-se que o requerente perfaz mais de 25 anos de labor especial.- Apelo
do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
da parte autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto aos períodos de 1º/4/1988 a 23/6/1989, 26/6/1989 a 22/9/1992, 21/9/1994 a
30/11/1995 e 24/11/1995 a 04/03/1997, máxime considerando que, de acordo com as cópias
das CTPS’s juntadas (Evento 1 CTPS8 fls.08/10), o autor trabalhou executando serviço de
vigilante, respectivamente, para as empresas SEG – Serviços Especiais de Guarda S/A, Cia
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Siderúrgica de Tubarão,  ABASE – Vigilância e Segurança Ostensiva Ltda. e Prossegur Brasil
S/A. Nessa época, como dito, era possível o reconhecimento por enquadramento aos
Decretos (no caso, equiparação à atividade de guarda) até 28/04/1995 e, após essa data,
até 05/03/1997, porque exercia atividades em empresa de segurança patrimonial.

8. Quanto ao período posterior a 05/03/1997, consta nos PPP (Evento 1 PPP9 fls.05/06)
demonstrando que o autor trabalhou na empresa Prossegur Brasil S/A – Transportadora de
Valores e Segurança, sempre na função de vigilante patrimonial, atestando que o autor exercia
atividades como efetuar ações preventivas para manter a segurança do local, vistorias, atuar
ostensivamente de forma a promover a segurança de pessoas, instalações e materiais, inibir
ações criminosas, avaliar entrada de pessoas portando armas de fogo, liberar entrada e saída
de transporte de valores, dentre outras, utilizando-se, durante o seu ofício, de arma de fogo de
forma habitual e permanente, não eventual ou intermitente. Nesse ponto a sentença deve ser
integralmente mantida, pois encampa o novo entendimento do STJ sobre o tema:

Ementa. 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
Documento No: 17057077-24-0-119-17-624697 - consulta à autenticidade do
documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 PODER
JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO
SANTO 1ª VARA FEDERAL DE SERRA Rua 1D, esquina com a Rodovia Norte
Sul, Bairro Civit II, Serra/ES - CEP: 29168- 064 - Tel.: (27) 3041-7400 - E-
mail: 1vf-se@jfes.jus.br 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
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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
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)
 Em seu voto, o Ministro Napoleão, utilizando-se das palavras da professora
ADRIANE BRAMANTE, em sua obra Aposentadoria Especial: teoria e prática,
ressaltou que “é inegável que há exposição ao risco iminente e possibilidade de
um acidente/acontecimento súbito que pode ocasionar prejuízo à integridade
física do trabalhador, principalmente no que tange às atividades de segurança
pessoal e patrimonial que, como todos sabemos, atualmente é bastante
precária” (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria
Especial: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 3a. edição, 2016, p. 107). 
Na oportunidade, o Ministro Napoleão reconheceu que o art. 57 da Lei
8.213/91 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, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1o.
e 202, II da Constituição Federal.

9. Nos termos do novo julgado do STJ em epígrafe, há possibilidade de reconhecimento de
tempo especial para a atividade de guarda/vigilante, ainda que não comprovado que para a
consecução do seu trabalho tenha feito uso efetivo de arma de fogo, mesmo após 05/03/1997,
desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente. 

10. Ainda, reforço que os PPPs emitidos por sindicatos são admitidos como provas
indiciárias, no caso de empresas extintas ou quando tal documento é relativo á período
em que não se exigia laudo técnico, quando há anotação na CTPS na função de vigilante.
Assim, quando o intuito é a comprovação da periculosidade do trabalho do autor, basta 
a descrição das atividades,  para que seja possível a aferição da periculosidade. 

11. A sentença deve ser mantida:

"Conforme anotações das CTPS, o autor exerceu os seguintes cargos nos
períodos controversos (evento 1, CTPS8):

Período:                                        Atividade:                                         Empresa:

01/04/1988 a 23/06/1989............. Vigilante................... SEG – Serviços
Especiais de Guarda S.A.

21/09/1994 a 30/11/1995............. Vigilante................... ABASE – Vigilância e
Segurança Ostensiva Ltda.

24/11/1995 a 07/11/2017............. Vigilante................... PROSEGUR Brasil S.A.
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Com relação aos períodos anteriores a 5/3/1997, as anotações inseridas na
CTPS confirmam que o autor exerceu a função de vigilante em empresa de
segurança patrimonial.

A função de vigilante, ao contrário da de vigia, é presumivelmente exercida
com porte de arma. O vigia não tem autorização para portar arma de fogo.

“A diferença entre as profissões de vigia e vigilante é que enquanto o primeiro
realiza serviços observando a adequada ordem do estabelecimento, o segundo
é preparado através de cursos para poder defender o patrimônio do
empregador e impedir ou inibir ação criminosa.

 

Os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista
técnico. Vigilante é aquele profissional especializado, treinado para
segurança de valores, e que tem porte de arma. Já o vigia apenas toma conta
do estabelecimento que se encontra fechado. As funções desenvolvidas pelo
vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo, não se confundem com as do
vigilante, como guarda especial que presta serviços de segurança com
atribuições específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza
parapolicial.”1

Assim, reconheço tempo de serviço especial nos período de 1º/4/1988 a
23/6/1989, 21/9/1994 a 30/11/1995 e 24/11/1995 a 5/3/1997.

Em relação ao período de 6/3/1997 a 7/11/2017, é indispensável que laudo
técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário comprove uso habitual e
permanente de arma de fogo em serviço, não podendo essa condição ser
meramente presumida.

O PPP emitido pela empresa PROSEGUR Brasil S.A. – Transportadora de
Valores e Segurança, que compreende o período de 6/3/1997 a 7/11/2017 (data
de emissão), atesta o exercício da função de vigilante patrimonial com porte
de arma de fogo de modo habitual e permanente (evento 1, PPP9, item 14.2).

Por conseguinte, cabe reconhecer tempo de serviço especial também no
período de 6/3/1997 a 7/11/2017."

 

10. Isso posto, voto por conhecer o recurso do INSS mas, no mérito, negar-lhe  provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o
recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000329120v4 e do código CRC 911bbaeb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
 

1. http://www.informanet.com.br/Prodinfo/boletim/2011/trabalhista/vigia_e_vigilante_40_2011.html
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RECURSO CÍVEL Nº 5000771-94.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALEX FABIANO RODRIGUES MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS DE 15/04/1987 A
09/02/1990, 02/05/1990 A 15/05/1992. HIDROCARBONETOS (ÓLEOS E GRAXAS).
ENQUADRAMENTO DECRETO 53.831/1964, ITEM 1.2.11. ANÁLISE QUALITATIVA.
INTERVALOS DE 28/07/1992 A 16/04/1993, 01/03/1994 A 01/02/2001, 02/03/2002 A
23/11/2002, 02/12/2002 A 04/04/2005 E DE 09/04/2005 A 21/05/2018. EXPOSIÇÃO A
RUÍDO ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
DOSIMETRIA. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DO RUIDO COMPATIVEL COM A DA
FUNDACENTRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS PPP’S E LAUDOS
TÉCNICOS. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 12) que julgou procedente
o pedido do autor, para reconhecer como períodos especiais os intervalos de 15/04/1987 a
09/02/1990, 02/05/1990 a 15/05/1992, 28/07/1992 a 16/04/1993, 01/03/1994 a 01/02/2001,
02/03/2002 a 23/11/2002, 02/12/2002 a 04/04/2005 e de 09/04/2005 a 21/05/2018,
concedendo a este último o benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento
administrativo (25/05/2017). Alega, de forma bastante genérica, que, no que diz respeito ao
período posterior a 2005, que ainda não foi objeto de análise administrativa; e que,
relativamente aos períodos anteriores, que a administração concluiu que, no que se refere ao
interstício de 02/03/2002 a 23/11/2002 que a data da emissão do PPP é incompatível, sendo
este válido somente a partir de 01/01/2004; quanto ao período de 02/12/2002 a 04/04/20005
consignou apenas “cópia simples”, no tocante ao interstício de 28/07/1992 a 16/04/1993 que o
PPP já foi analisado em processo anterior e, por fim, no que concernem aos períodos de
15/04/1987 a 09/02/1990 e de 02/05/1990 a 15/05/1992, que não há medição do agente
nocivo apresentado, o que impossibilita a análise. No caso de manutenção da sentença, que
seja aplicado na íntegra o disposto no art. 1º F da Lei 9.494/1997, com a redação que lhe fora
conferida pela Lei 11.960/2009. Contrarrazões (Evento 32).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
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da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. Nos períodos de 15/04/1987 a 09/02/1990 e de 02/05/1990 a 15/05/1992 verifica-se, por
meio do PPP anexado (Evento 1 PPP 10 fls. 01/04) que o autor trabalhou na empresa Usina
São João S.A na função de torneiro mecânico, ficando exposto, dentre outros agentes nocivos,
aos hidrocarbonetos graxas e óleos. 
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6. Quanto à exposição do autor aos agentes nocivos óleos minerais e graxas, registro que estes
são classificados como hidrocarbonetos aromáticos, sendo considerados nocivos por
enquadramento Decreto 53.831/1964, item 1.2.11, o que era possível, por se tratarem de
períodos anteriores a 29/04/1995.  

7. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada no dia
20/07/2016, a sua 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 caso na TNU, Juiz Fed. 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). 

8. Com efeito, os óleos e graxas advém de uma das principais fontes de alcanos, o petróleo:

(...) O petróleo bruto é uma complexa mistura líquida de compostos orgânicos e
inorgânicos em que predominam os hidrocarbonetos, desde os alcanos mais
simples até os aromáticos mais complexos.
(...)
Os alcanos têm fórmula química geral CnH2n+2 e são conhecidos na indústria
de petróleo como parafinas, modificadas e utilizadas, por exemplo, para óleos
de motores e graxa. São os principais constituintes do petróleo leve,
encontrando-se nas frações de menor densidade. Quanto maior o número de
átomos de carbono na cadeia (20 a 50 átomos de Carbono), maior será a
temperatura de ebulição (300°C a 370°C).
(Prof. Dr. Afonso Avelino Dantas Neto e Alexandre Gurgel, Ph.D.
http://www.nupeg.ufrn.br/downloads/deq0370/curso_refino_ufrn-final_1.pdf) 

9. Além disso, os óleos encontram-se listados no grupo 1 da LINACH como agentes nocivos
à saúde (cancerígeno). 

10. No tocante ao intervalo de 28/07/1992 a 16/04/1993, o INSS alega que o PPP já foi
analisado em processo anterior. Como não há resultado da análise da autarquia e,
considerando que o autor apresentou pedido judicial de reconhecimento de tempo especial,
passo ao seu exame.

11. De acordo com o PPP apresentado (Evento 1 PPP 11 fls. 1/3), o autor trabalhou na
empresa Mendes Junior Engenharia S.A na função de torneiro mecânico, expondo-se a ruído
de 87,2 decibéis, medição analisada pela técnica descrita na NR 15, anexo 1, estando,
portanto, superior aos limites permitidos pela legislação vigente à época. 

12. Registro que os anexos I e II da NR-15 emitida pelo Ministério do Trabalho considera
nocivo à saúde não apenas o ruído contínuo, mas também aquele de caráter intermitente, cuja
média supere o limite de tolerância ali traçado. O mesmo se diga do item 2.0.1 do Anexo IV
ao Decreto 3.048/1999, que considera nocivo à saúde a “exposição a Níveis de Exposição
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Normalizados (NEM) superiores a 85 Db(A)”  pois esse conceito somente se aplica nas
hipóteses de diferentes níveis de pressão sonora, ou seja, de ruído intermitente.  (TRF 1 ED na
Apelação Cível: EDAC 0009677-44.2010.4.01.38140009677-44.2010.4.01.3814).

13. No mais, entendo que, para períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a medição do ruído
por meio de decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15 consistia em ajustar o
decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento, e, caso houvesse
exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma metodologia
antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso do
dosímetro. 

14. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do Trabalho),
por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), não sendo mais
admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº 3.048/99).

15. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece
metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente
por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho;
estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de
medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente;
prevê interpretação dos resultados.

16. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306), em
21/03/2019, decidiu, por maioria, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário, para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses
firmadas no representativo da controvérsia: (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". Assim, para períodos anteriores
a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da
NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-
15), não sendo mais admissível apenas a utilização de decibelímetro.

17. Registro que conquanto anteriormente esta magistrada tenha se posicionado de forma
contrária ao enquadramento como especial, quando não expressamente comprovado nos autos
se a apuração do ruído deu-se pela FUNDACENTRO, ajustei meu entendimento, em razão
das inúmeras divergências e discussões travadas sobre o tema, para desconsiderar o
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enquadramento como especial, apenas quando houver informação nos autos de utilização do
decibilímetro, relativamente a período posterior a 19/11/2003, ou, quando por outros
documentos seja descartada a insalubridade, o que não ocorre.

18. Quanto ao intervalo de 02/03/2002 a 23/11/2002, no processo administrativo consta que a
data da emissão do PPP é incompatível, sendo este válido somente a partir de 01/01/2004.
Examinando o referido documento (Evento 1 PPP 13 fls. 1/3 e laudo 17 – fls. 1/11), no
entanto, observa-se que o autor trabalhou na empresa Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A, na
função de mecânico, ocasião em que se expunha a ruído contínuo de 109,06 decibéis,
superior, portanto, ao limite legal, tendo sido utilizada a técnica da dosimetria. Nota-se, ainda,
que o PPP foi emitido em 23/11/2002 (data do término no vínculo), não sendo observada
qualquer irregularidade neste, mostrando-se, inclusive, contemporâneo ao período que deve
comprovar.

19. Ainda que assim não fosse, a circunstância de o laudo/PPP não ser contemporâneo à
atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de
previsão legal para tanto, desde que subscrito por médico ou engenheiro de segurança do
trabalho e não comprovadas mudanças significativas no cenário laboral, hipótese dos autos.
Neste sentido: (STJ, 5ª Turma, AGRG no AG 1084160 / RS , Rel. Min. Laurita Vaz, DJE de
15/12/2009),(Processo AC 00851540035023 AC - apelação civel - Relator(a) Desembargador
Federal Messod Azulay Neto sigla do órgão TRF2 órgão julgador segunda turma
especializada fonte e-djf2r - data::07/08/2014) (processo AC 200438000001980 AC -
apelação civel – 200438000001980 relator(a) desembargador federal Candido Moraes sigla
do órgão TRF1 órgão julgador segunda turma fonte E-DJF1 data:22/09/2014 pagina:120).

20. Registro, ainda, que o PPP teve sua elaboração obrigatória somente a partir de 01.01.2004
(data fixada pela IN INSS/DC 96/2003). No caso, consta do documento que as informações
prestadas encontram-se transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações
ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa, de onde se infere que, a
não ser que exista prova em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese, as informações
constantes do PPP tornam-se verossímeis. Além disso, não foram apontadas irregularidades
em sua constituição, mesmo porque há nos autos também o respectivo laudo técnico (Evento
1 laudo 17 fls. 1/11).

21. Quanto ao período de 02/12/2002 a 04/04/2005 consignou a autarquia no processo
administrativa apenas a observação “cópia simples”. Não foi apontada nenhuma
irregularidade no PPP, o qual se encontra anexado aos autos (Evento 1 PPP 15), no qual
consta ter trabalhado na empresa Parmalat Brasil S.A Indústria de Alimentos na função de
eletromecânico, submetido a agente nocivo ruído acima dos limites legais (93,5 decibéis). O
documento vem subscrito pelo respectivo responsável técnico pelos registros ambientais e foi
emitido na data da saída do autor da empresa.

22. No período posterior a 2005, o INSS argumentou que não foi ainda objeto de análise
administrativa. No entanto, considerando que a questão foi objeto de pedido administrativo,
nada obsta a que se examine conquanto repetida nestes autos. 
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23. No interstício de 09/04/2005 a 21/05/2018 conforme documentos apresentados (Evento 1
PPP 16 fls. 1/9 e Laudo 14 fls.1/4), observo que o autor trabalhou na empresa Queiroz Galvão
Óleo e Gás S.A, nas funções de mecânico, mestre de mecânica, supervisor de mecânica e
mestre de mecânica, em planta petrolífera offshore em local de perfuração de petróleo,
ficando submetido ao agente nocivo ruído superior a 100 decibéis, acima, portanto, dos
limites previstos na legislação. Como visto, o PPP vem acompanhado do respectivo laudo
técnico que confirma as afirmações nele contidas. Utilizou-se a técnica da dosimetria e há
responsável técnico pelos registros ambientais. 

24. Impende consignar, no que se refere ao ruído, 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. 

25. Isso posto, voto por conhecer o recurso do INSS, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, na forma do art. 55, caput,
da Lei 9.099/1995.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000292555v3 e do código CRC 8dc9d7ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5000776-22.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IDEVAN VICENTINI KENNEDY (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE 14/09/1989 A
31/12/1997. GUARDA E VIGILANTE. EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL.
CTPS E CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. PERÍODO DE 20/03/1998 A
20/10/2017. PPP. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES COMO VIGILANTE DE FORMA HABITUAL E
PERMANENTE. RECURSO DO INSS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 21) que julgou
parcialmente procedente o pedido do autor para reconhecer os períodos de 14/09/1989 a
31/12/1997 e de 20/03/1998 a 13/07/2017 como tempo especial, com consequente concessão
do benefício de aposentadoria especial, a partir da DER (20/10/2017). Alega, em síntese, que
relativamente ao período anterior a 28/04/1995 há necessidade de comprovação de uso de
arma de fogo pelo segurado, e que os sindicatos de categoria profissional não são aptos a
atestar a nocividade do ambiente laboral, sendo necessária a emissão do PPP pela respectiva
empresa; e no que se refere ao período posterior, que deve haver comprovação de exposição a
agente nocivo de forma habitual e permanente. Requer, no caso de manutenção da sentença,
que os critérios de juros e de correção monetária observem o disposto no art. 1º F da Lei
9.494/1997, com a redação imposta pela Lei 11.960/2009. Contrarrazões (Evento 29).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
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autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.
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6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível, o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os
dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer
como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo, em
período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de
fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA DE FOGO.
APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de aposentadoria especial (espécie
46), com o pagamento de atrasados desde a data de entrada do requerimento administrativo –
DER (26/11/2012), com o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a
21/05/2012, no qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a assinatura do representante
legal da pessoa jurídica empregadora, não havendo qualquer impeditivo para o
reconhecimento do trabalho como especial no período pleiteado, sendo claro no sentido de
que o demandante laborou junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E
INDÚSTRIA LTDA, exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas públicas e
privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de
armas e munições e outras irregularidades; zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e
pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de
pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o
mesmo usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até 21/05/2012
podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado ao benefício de
aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos períodos já reconhecidos como
especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995), observa-se que o requerente perfaz mais de
25 anos de labor especial.- Apelo do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes
autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte
autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto ao período de 14/09/1989 a 31/12/1997, máxime considerando que, de acordo com a
cópia da CTPS juntada (Evento 1 PPP 2), o autor trabalhou executando serviços de guarda e
vigilante para a empresa Sentinela Serviços de Guarda e Vigilância Ltda. Nessa época, como
dito, era possível o reconhecimento por enquadramento aos Decretos (no caso, equiparação à
atividade de guarda) até 28/04/1995 e, após essa data, até 05/03/1997, porque exercia
atividades em empresa de segurança patrimonial, como se infere do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica acostado aos autos (Evento 14 – PROCADAM 1).
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8. Consigno, apenas a título de esclarecimento, que a declaração emitida pelo sindicato dos
empregados de empresas de segurança e vigilância do Estado do Espírito Santo – SINDISEG-
GV/ES (Evento 1 PPP 2 fl.11) a princípio não é aceita como meio de prova. 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) ou em
situações excepcionais. Nos demais casos, formulário emitido por sindicato não possui
qualquer valor probatório. De todo modo, como mencionado, o período de 29/04/1995 a
05/03/1997 será considerado como tempo especial, diante da atividade fim da empresa
na qual trabalhava, totalmente voltada para a segurança patrimonial.

9. Quanto ao período de 20/03/1998 a 20/10/2017, consta nos autos PPP (Evento 1 PPP 2
fls.12/13) demonstrando que o autor trabalhou na empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda.,
na função de vigilante, havendo comprovação de uso de arma de fogo durante todo o
interstício de forma habitual e permanente. 

10. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas.
Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000292057v3 e do código CRC 1a73f1eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5016770-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE MARIA CASOTTI (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE
05/05/1995 A 30/06/2016. CONTATO DIRETO E HABITUAL COM AGENTES
BIOLÓGICOS. PERÍODO POSTERIOR A 01/07/2016. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO DO INSS AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença  (Evento 19 complementada pelo
Evento 30) que julgou procedente o pedido da parte autora de aposentadoria especial na data
de 21/1/2018. Alega, em síntese, que não há responsável técnico no PPP relativamente aos
interstícios de 05/05/1995 a 17/11/1999 e de 01/10/2009 a 17/01/2010; que a exposição a
agentes biológicos não ocorria de forma habitual e permanente, nem havia contato direto com
esses agentes nocivos e que a correção monetária deve observar o que estabelece o art. 1º F da
Lei 9.494/1997, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 11.960/2009, a partir de
30/06/2009. Contrarrazões (Evento 39). 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
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Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. A sentença julgou procedente o pedido da autora, por considerar que durante todo o
interregno de trabalho no Hospital Santa Mônica Ltda. até a data do requerimento do
benefício (21/11/2018) esteve submetida a agentes biológicos prejudiciais à saúde:

(...)
Como se sabe, a comprovação do exercício de labor em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da
prestação do serviço e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob
pena de retroatividade e violação ao direito adquirido.
Tal entendimento tem lastro em nossa jurisprudência, que vê no direito à
contagem de tempo de serviço em condições especiais um direito subjetivo que
se incorpora ao patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é
efetivada, tornando-se impassível de ser atacado por norma superveniente que
torne mais dificultosa a sua prova, sob pena de violação do direito adquirido
protegido pela carta de princípios em seu art. 5º, XXXVI.
Até 28.4.1995, antes da vigência da Lei 9.032/95, a contagem de tempo de
serviço especial poderia se dá em função da atividade profissional
desempenhada, mencionadas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Todavia,
após, a edição da citada lei, em 29.4.1995, a comprovação da atividade
especial passou a ser feita através da efetiva exposição aos agentes insalubres
de forma habitual e permanente.
É sabido que a exposição a agentes biológicos confere ao trabalhador o direito
ao cômputo do tempo de serviço especial, relativamente ao período
comprovado, conforme previsão contida nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 –
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para aquelas atividades desempenhadas até a entrada em vigor do Decreto nº
2.172/97-, bem como com base nos agentes indicados nos Decretos 2.172/97 e
3.048/99, sendo inclusive, prescindível o estabelecimento de nível máximo de
tolerância (análise qualitativa) para ser caracterizada a sua nocividade.
Nos termos do item 3.0.1 do anexo ao Decreto 3.048/99, é considerado trabalho
sob condições especiais aquele que haja contato com pacientes portadores de
doenças infectocontagiosas ou manuseio de materiais contaminados.
O próprio INSS admite que não há necessidade de o trabalho ser exclusivo com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em área de isolamento,
conforme posicionamento do próprio INSS (Art. 244, parágrafo único, da
IN/PRES 45 de 06/08/2010, revogado pela IN 77 de 21/01/2015).
Com relação à utilização do chamado EPI – equipamento de proteção
individual –, necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgado
submetido à repercussão geral (ARE 664335), definiu que, em regra, a
utilização de equipamento comprovadamente eficaz é suficiente para afastar a
nocividade encontrada no ambiente de trabalho, exceto quanto ao agente ruído.
No caso dos agentes biológicos a própria legislação do INSS prevê em seu
manual de Aposentadoria especial que a tecnologia de proteção não deve ser
considerada eficaz quando não comprovada a eficácia, vejamos[i]:
3.1.5 Tecnologia de Proteção
Observar se consta nas demonstrações ambientais informação sobre EPC, a
partir de 14 de outubro de 1996, e sobre EPI a partir de 3 de dezembro de
1998, para cumprimento de exigência legal previdenciária.
No caso dos agentes nocivos biológicos, considerando tratar-se do Risco
Biológico, o EPI deverá eliminar totalmente a probabilidade de exposição,
evitando a contaminação dos trabalhadores por meio do estabelecimento de
uma barreira entre o agente infectocontagioso e a via de absorção
(respiratória, digestiva, mucosas, olhos, dermal).
Caso o EPI não desempenhe adequadamente esta função, permitindo que haja,
ainda que atenuadamente, a absorção de microorganismos pelo trabalhador, a
exposição estará efetivada, podendo-se desencadear a doença infecto-
contagiosa.

Neste caso, o EPI não deverá ser considerado eficaz pela perícia médica.
Assim, em se tratando de agentes nocivos biológicos, caberá ao perito médico
previdenciário a constatação da eficácia do EPI, por meio da análise da
profissiografia e demais documentos acostados ao processo, podendo se
necessário solicitar mais informações ao empregador ou realizar inspeção ao
local de trabalho.
Em relação ao EPC, deve-se analisar se confere a proteção adequada que
elimine a presença de agente biológico, tal como cabine de segurança
biológica, segregação de materiais e resíduos, enclausuramento, entre outros.
O tema é complexo, tanto que diverge entre as mais variadas agências de
atendimento do INSS. No processo 0026949-08.2017.4.02.5001(APOLLO)
temos a prova cabal do que afirmo, pois, o INSS reconheceu como especial o
período de 1995 a 2016 de trabalhadora nas mesmas condições que a autora.
Daí, dependendo da interpretação que o Poder Judiciário der ao tema, pode
haver injustiça, pois, como pode haver soluções diferentes para casos
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idênticos?
A primeira premissa equivocada é a de que o STF chancelou como regra a
aplicação do EPI eficaz para todo e qualquer fator nocivo no ARE 664335,
pois, do acórdão sobressai que:
“O Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, que só votou
quanto ao desprovimento do recurso, assentou a tese segundo a qual 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
constitucional à aposentadoria especial. O Tribunal, também por maioria,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki, assentou ainda a tese 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), da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria. ”
E é justamente neste ponto que temos que trazer a lume o Manual da
Aposentadoria Especial elaborado pelo INSS – DRISAT 09/ 2018[ii], o qual no
item 3.1.5 – tecnologia de proteção – deixando vago, abrindo uma lacuna sobre
qual atividade submetida a este fator de risco deve ser especial ou não. Logo, a
matéria em termos administrativos é complexa e divergente.
Assim, considero todos os períodos trabalhados pela autora como insalubres,
mesmo com a utilização de EPI, enquadrando-se nos Decretos 53.831/1964
(código 1.3.2); 83.080/1979 (Anexo I, código 1.3.4); 2.172/1997 (Anexo IV,
código 3.0.1); e 3.048/1999 (Anexo IV, código 3.0.1).
Logo, os documentos revelam que as atividades exercidas pela parte autora
ocorreram em ambiente hospitalar, exposta a pessoas doentes e materiais
contaminados, demonstrando, portanto, possível risco da atividade e de
contaminação de doenças infectocontagiosas, apta a caracterizar a sua
especialidade.
(...)
O que confere a parte autora o benefício da Aposentadoria Especial desde o
requerimento administrativo em 21/11/2018.

6. Pontuo que o período de trabalho como auxiliar/técnico de enfermagem no hospital Santa
Rita de Cássia (19/05/1981 na 01/10/1984 já foi reconhecido administrativamente como
tempo especial (Evento 1 PROCADM 5 fl.69). O INSS alega, quanto ao período de
trabalho de 05/05/1995 a 21/11/2018 no Hospital Santa Mônica Ltda. que a exposição a
agentes nocivos não se deu de forma direta, habitual, permanente e obrigatória e que,
relativamente aos interstícios de 05/05/1995 a 17/11/1999 e de 01/10/2009 a 17/01/2010
que não há responsável técnico pelos registros ambientais.

7. O PPP (Evento 1 PROCADM5 fls. 53/55)  traz o responsável pelos registros ambientais
constantes do ambiente de trabalho da autora a partir de 18/11/1999 (a exceção do período
de 01/10/2009 a 17/01/2010). Embora não haja indicação do responsável técnico no PPP nos
períodos de 05/05/1995 a 17/11/1999 e de 01/10/2009 a 17/01/2010, em reavaliação de
entendimento pessoal anterior, considero ser prescindível essa observância, desde que haja
indicação do profissional no respectivo laudo, se responsabilizando pelas anotações

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 297



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 377/395

5016770-90.2018.4.02.5001 500000317346 .V6 JES10415© JES10415

constantes no documento. É o que dispõe o PEDILEF 05016573220124058306: “A Turma
Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF 05016573220124058306, decidiu
que: "a exigência normativa se posta no sentido de que o PPP deverá ser assinado pelo
representante legal da empresa ou seu preposto, não se exigindo, por seu turno, a indicação do
responsável pelo monitoramento ambiental dos períodos que se pretende reconhecer". Há nos
autos declaração do Hospital Santa Mônica em que um técnico de segurança  do
trabalho se responsabiliza pelas informações prestadas no PPP (Evento 1 PROCADM5
fl.56).

8. Quanto aos conceitos de habitualidade e permanência a Jurisprudência tem se manifestado
no sentido de que a exposição a agentes biológicos não precisa ocorrer durante toda a jornada
de trabalho, uma vez que basta o contato de forma eventual para que haja risco de contração
de doenças (EIAC nº 1999.04.01.021460-0, 3ª Seção, Rel. Des. Federal Celso Kipper, DJ de
05-10-2005), (Processo:APELREEX 50371916520124047100 RS 5037191-
65.2012.404.7100Relator(a):(AuxílioJoãoBatista)
PAULOPAIMDASILVAJulgamento:29/04/2015ÓrgãoJulgador:SEXTATURMApublicação:D.
E.04/05/2015).

9. Na hipótese, resta comprovado através do PPP (Evento 1 PROCADM5 fls. 53/55) que a
autora trabalhou no hospital supra mencionado como técnica de enfermagem, em contato
direto e habitual com pacientes doentes executando atividades, dentre outras, de dar banho no
paciente no leito, puncionar veia, realizar aspiração ortotraqueal nos pacientes que
necessitaram,  controle hídrico da diurese. Essas atividades eram realizadas, até
30/06/2016, em unidade C e UTI neonatal. 

10. Contudo, de acordo com o referido documento, a partir de 01/07/2015, a autora passou a
trabalhar concomitantemente no faturamento, mas também na UTI neonatal (trabalhou neste
setor até 30/06/2016 – PPP Evento1 PROCADM fl. 53), sendo que a partir de 01/07/2016
esteve exclusivamente no setor de faturamento, atividade tipicamente administrativa.

11. Assim dispõe o Decreto 3.048/1999, em seu anexo IV, assim como a NR-15 do M.T.E em
seu anexo 14, basta a mera avaliação qualitativa para serem consideradas especiais. No
Decreto consta, também, no que concernem aos agentes biológicos, no item 3.0.0 que a
exposição diz respeito apenas “aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas.”
(grifo nosso).

12. O Decreto deixa claro que, com relação aos agentes biológicos, apenas a exposição aos
agentes citados unicamente nas atividades relacionadas tornam a atividade especial. Com
efeito, os agentes e as atividades estão listados no item 3.0.1:
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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13. Registro que o Decreto 2.172 de 05/03/1997 igualmente contemplava os mesmos agentes
e atividades também em seu anexo IV item 3.0.1.

14. Depreende-se, a partir da leitura dos Decretos listados, que para que se reconheça
determinada atividade como especial, o contato com os agentes biológicos deve ocorrer de
forma direta o que, conforme explicitado (à luz da análise das atividades efetivamente
exercida pela autora), não ocorreu após 01/07/2016, pelo próprio setor de trabalho da autora
(faturamento do hospital).

15. Deste modo, com a exclusão do período posterior a 01/07/2016 como tempo especial,  a
autora não mais fará jus ao benefício de aposentadoria especial na data do requerimento
administrativo (21/11/2018) por contar com apenas 24 anos 06 meses e 18 dias de tempo de
contribuição.

16. A autora requereu, também, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com
exclusão do fator previdenciário. O tempo de contribuição da autora pode ser resumido no
seguinte quadro, de acordo com as provas anexadas:

Nome:    Marlene Maria Casotti                                   
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias Equivalentes  
 a    m    d
01/05/1981    01/10/1984                      1.250                     1,20                 1.500              4       
 1       10 
05/05/1995    30/06/2016                      7.728                     1,20                 9.274            25       
 4       27 
01/07/2016    20/08/2018                        781                     1,00                    781              2       
 1       21 
21/08/2018    31/10/2018                          72                     1,00                      72             -         
 2       11 
          Total:              11.627            31       10         8 

17. Assim, faz jus ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais desde a data do requerimento administrativo.

18. Quanto à exclusão do fator previdenciário, nos termos do art. 29-C da Lei 8.213/1991, o
segurado do sexo feminino poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no
cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sal idade e de seu tempo de
contribuição, incluídas as frações, na data do requerimento, for igual ou superior a oitenta e
cinco pontos, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. A autora, na data do
requerimento administrativo, estava com idade de 56 anos os quais, somados com o tempo de
contribuição encontrado (36 anos) totalizam 87 anos, suficientes para o direito a esta
exclusão. No entanto, considerando que a RMI da autora será recalculada mediante o
cômputo dos períodos de tempo especiais ora reconhecidos, deverá a autarquia verificar a
questão afeta a não incidência do fator previdenciário, se esta for prejudicial ao segurado,
observado o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 13.183/2015.  
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19. No que se refere aos juros e à correção monetária, a sentença está em consonância com o
entendimento pacificado nesta Turma Recursal, no sentido de que os atrasados devem ser
corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da
citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os
juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações
referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros
de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente nesse pormenor, tendo
em vista que a tese sustentada pelo INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF,
não havendo de se falar também em modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de
Recurso.

20. Isso posto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para,
reformando parcialmente a sentença, condenar o INSS em averbar apenas o intervalo de
05/05/1995 a 30/06/2016 como tempo especial, concedendo a autora o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 21/11/2018 (DIB) e excluindo o fator
previdenciário se mais benéfico ao segurado, observadas as regras insertas na Lei
13.183/2015. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios na forma dos
Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317346v6 e do código CRC 00bbd77e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 297



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 380/395

5003041-94.2018.4.02.5001 500000307889 .V7 JES10415© JES10415

RECURSO CÍVEL Nº 5003041-94.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ELIZEU CARVALHO TEIXEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODOS: 22/12/1986 A 15/08/1989, 01/04/1990
A 13/02/1993 E DE 01/10/1993 A 28/04/1995. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO É DE LIVRE ACESSO AO
SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA AUTARQUIA EM
FORNECER O DOCUMENTO. RECURSO  CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora interpôs recurso contra sentença (Evento 15) que julgou improcedente o seu
pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante averbação de tempo especial
(períodos de 22/12/1986 a 15/08/1989, 01/04/1990 a 13/02/1993 e de 01/10/1993 a
28/04/1995). Argumentou, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois não foi
intimado para tomar ciência dos documentos produzidos pelo recorrido (Evento 13), o que
ocasionou cerceamento de defesa; que o contrato de trabalho iniciado em 31/07/2008 não foi
encerrado em 03/02/2011, mas em 28/02/2015 e, no tocante ao período posterior a 01/02/2015
à data do requerimento administrativo, que não foram computados os períodos como
contribuinte facultativo. Contrarrazões (Evento 24).

VOTO

2. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença atacada: 

(...)
O autor formulou requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de
contribuição (NB 42/182.536.878-0) em 12/6/2017. O INSS computou 32 anos,
2 meses e 24 dias de tempo de contribuição (evento 13, fl. 26). 
O autor alegou que "exerceu por mais de 20 (vinte) anos na empresa
TRACOLITO STUDIO GRAFICO LTDA – EPP, que foi reconhecida como
atividade especial pelo Requerido entre os períodos: 22/12/1986 a 15/08/1989
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA, 01/04/19990 a 13/02/1993 e
01/10/1993 a 28/04/1995 TRACOLITO STUDIO GRAFICO LTDA - EPP,
perfazendo um acréscimo de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete)
dias, que somados ao tempo normal encontrado pela Requerida em 30 de
Novembro de 2017, 32 (trinta e dois) anos 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro)
dias, temos tempo suficiente para o deferimento administrativo ao beneficio
Aposentadoria por tempo de contribuição integral, ou seja, a somatória perfaz
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o montante de 35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) dias" (sic, evento 1-INIC1, fl.
2).
O autor sustentou que o INSS reconheceu tempo de serviço especial no
processo administrativo, mas teria deixado de incluir no somatório de tempo de
contribuição o acréscimo resultante da conversão do tempo especial em
comum. 
Ao contrário do que pressupôs o autor, no somatório apurado pelo INSS no
processo administrativo, correspondente a 32 anos, 2 meses e 24 dias de tempo
de contribuição, já foram computados os acréscimos resultantes da conversão
em comum do tempo de serviço especial referente aos períodos de 22/12/1986 a
15/8/1989, 1º/4/1990 a 13/2/1993 e 1º/10/1993 a 28/4/1995 (evento 13, fls. 19-
22): (omissis)
O autor não indicou na petição inicial nenhum outro período de tempo de
serviço especial em relação ao qual o INSS tenha deixado de reconhecer
condição especial de trabalho. Não detecto nenhuma incorreção no somatório
de tempo de contribuição apurado no processo administrativo.

3. Com efeito, de acordo com as cópias do processo administrativo (Evento 13
PROCADM1 fls. 19/21), os interstícios questionados na inicial já foram devidamente
enquadrados pela autarquia como tempo especial. Vejamos a sentença:

"O autor formulou requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição
(NB 42/182.536.878-0) em 12/6/2017. O INSS computou 32 anos, 2 meses e 24 dias de tempo
de contribuição (evento 13, fl. 26). 

O autor sustentou que o INSS reconheceu tempo de serviço especial no
processo administrativo, mas teria deixado de incluir no somatório de tempo de contribuição
o acréscimo resultante da conversão do tempo especial em comum. 

Ao contrário do que pressupôs o autor, no somatório apurado pelo INSS no
processo administrativo, correspondente a 32 anos, 2 meses e 24 dias de tempo de
contribuição, já foram computados os acréscimos resultantes da conversão em comum do
tempo de serviço especial referente aos períodos de 22/12/1986 a 15/8/1989, 1º/4/1990 a
13/2/1993 e 1º/10/1993 a 28/4/1995 (evento 13, fls. 19-22):
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O autor não indicou na petição inicial nenhum outro período de tempo de
serviço especial em relação ao qual o INSS tenha deixado de reconhecer condição especial
de trabalho. Não detecto nenhuma incorreção no somatório de tempo de contribuição
apurado no processo administrativo."

4. Os documentos questionados pelo autor nada mais são do que cópias do processo
administrativo, nos quais constam as planilhas dos cálculos efetuados administrativamente
pelo INSS em que se reconheceu, como tempo especial, os períodos discutidos pelo autor.
Estes nada mais fazem do que demonstrar tal reconhecimento, não trazendo qualquer fato
novo desconhecido do autor. As cópias do processo administrativo encontram-se à disposição
do segurado nas agências do INSS. No caso, não houve qualquer comprovação, ou mesmo
afirmação, por parte do autor, de que tais documentos lhe tenham sido negados. Aliás, o
próprio ajuizamento da ação para fins de reconhecimento de tempo especial, como ocorre na
hipótese, pressupõe acesso do segurado aos ditos documentos, mormente quando o benefício
lhe é negado. É com base nesses documentos que o segurado poderá avaliar o tempo de
contribuição reconhecido (ou não) e, por conseguinte, o pedido e a causa de pedir em ulterior
demanda judicial.

5. Quanto às demais alegações de que o contrato de trabalho iniciado em 31/07/2008 não foi
encerrado em 03/02/2011, mas em 28/02/2015, observa-se a partir das cópias do processo
administrativo (Evento 13 PROCADM fl.19) que este foi devidamente computado como
tempo de contribuição em favor do autor pelo INSS, como vínculo com a empresa Tracolito
Studio Gráfico Ltda - EPP.

7. No tocante ao período posterior a 02/2015 até a data do requerimento administrativo, o qual
não teria sido computado como tempo de contribuição na condição de contribuinte
facultativo, não foi objeto de pedido inicial, tratando-se de inovação recursal. Ademais,
em consulta ao CNIS do autor, nota-se que estes interstícios em que recolheu como
segurado facultativo constam com indicador de pendências, não podendo ser utilizado
como tempo de contribuição por se tratarem de problemas com os pagamentos que
precisam ser corrigidos perante o INSS. Neste último caso, o exame da matéria
demanda ajuizamento de nova ação com essa finalidade. 
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8. Isto posto, voto por conhecer o recurso inominado interposto, mas, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000307889v7 e do código CRC cbe8131c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5002010-39.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: FABRICIO AZEVEDO TALIULI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE 01/08/1999 A
18/06/2002. ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVA, NÃO ESPECIAIS.
PERÍODO DE 01/07/2002 A 19/10/2015. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES IONIZANTES E A
AGENTES BIOLÓGICOS (HOSPITAL). RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

1. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 8) que julgou
parcialmente procedente o seu pedido, condenando a autarquia a enquadrar como tempo
especial os períodos de 1º/6/1991 a 21/6/1992 e de 6/3/1997 a 2/12/1998, porém negando-lhe
o benefício de aposentadoria especial. Aduz, em síntese, que os PPP’s apresentados
demonstram que trabalhou efetivamente exposto a agentes nocivos à saúde, quais sejam,
radiações ionizantes provenientes de máquinas de raio X e agentes biológicos. Contrarrazões
(Evento 25). 

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
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Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. Em suma, temos que: 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 perícia técnica.

6. A sentença julgou improcedente o pedido do autor quanto ao período posterior a
03/12/1998 ao argumento de que haveria necessidade de comprovação de exposição a
radiações ionizantes em nível superior ao limite de tolerância, já que a partir de então tornou-
se necessária a quantificação, de acordo com a Resolução CNEN nº 2/88. 

7. No que tange o agente nocivo radiações ionizantes, tem-se que o Decreto 8.123/2013
alterou o Regulamento da Previdência Social, que desde então tornou viável considerar
condição especial a exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno em humanos.
Com efeito, confira-se a atual redação do artigo 68 do Decreto nº 3.048/99, com as alterações
dadas pelo Decreto 8.123/2013:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
       (...) 
§ 4º  A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na
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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. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)
           
8. Perceba-se que o fato da presença do agente reconhecidamente cancerígeno no ambiente de
trabalho é, por si só, suficiente a que se tenha por comprovada a efetiva exposição do
trabalhador. Noutras palavras, o risco será avaliado de forma qualitativa, ou independente de
mensuração, de modo que, em casos tais, para analisar se uma atividade deve ou não ser
qualificada como especial, torna-se irrelevante a ocorrência de uso de EPI e sua eventual
eficácia.

9. Os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do art. 68 do Decreto nº
3048/99 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/13) 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).

10. A referida LINACH contem 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”

11. Em suma, os agentes reconhecidamente cancerígenos referidos na nova redação do § 4º do
art. 68 do Dec. 3.048/99 são os que constam no Grupo 1 da LINACH. No referido Grupo 1
está listado o agente nocivo “radiações ionizantes”.
            
12. Em conclusão: o autor estava exposto a agente reconhecidamente cancerígeno existente
em seu ambiente de trabalho; tal existência “será suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador” (§ 4º do art. 68 do RPS); afere-se que a análise do risco é realizada
qualitativamente. Logo, o tempo de trabalho laborado com exposição a tal agente deve ser
considerado como especial.

13. Ao final da LINACH, há uma nota 2 com a seguinte redação: “2. Para efeito do art. 68, §
4º, do Decreto 3048... serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos aqueles do
Grupo 1 desta lista que têm registro no Chemical Abstracts Service – CAS.”

14. A mesma restrição está contida no Memorando-Circular Conjunto nº
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15, [1] in verbis: “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;”

15. As radiações ionizantes constam do Grupo 1 da LINACH e constam no anexo IV do
Decreto nº 3.048/99; contudo, aferindo a coluna da LINACH relativa ao registro no Chemical
Abstracts Service, consta a informação “não se aplica”.

16. A restrição imposta pela Portaria (em sua nota 2) e pela orientação administrativa é ilegal.
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17. Não se pode exigir que o agente nocivo “radiações ionizantes” tenha registro junto ao
Chemical Abstracts Service para, somente então, reconhecer o mesmo como
“reconhecidamente cancerígeno” para efeito de concessão de aposentadoria especial. Eis as
razões que embasam essa asserção.

18. Em primeiro lugar, o § 4º do art. 68 do Decreto nº 3048/99 (com a redação do Dec. nº
8.123/2013) em nenhum momento impõe o requisito do registro do agente nocivo
reconhecidamente cancerígeno em tal catálogo (o Chemical Abstracts Service – CAS). Logo,
a portaria que instituiu a LINACH e o referido Memorando-Circular criaram restrição
inexistente na norma que lhes é superior (o Regulamento da Previdência Social); e, portanto,
trata-se de restrição ilegal.

19. Em segundo lugar, é inviável haver registro do agente radiação ionizante no Chemical
Abstracts Service. Segundo informação colhida na internet, o registro CAS é “... uma base de
dados de substâncias químicas. Cada substancia desta base de dados recebe um número CAS
único e estes números são muitas vezes utilizados para descrever de maneira única as
substancias químicas.” [2]. Ou seja, apenas substâncias químicas são registradas no CAS. 

20. Radiações não são substâncias químicas. No sítio da Fundação Oswaldo Cruz encontra-se
a seguinte definição: “Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam
com uma determinada velocidade. Contêm energia, carga eléctrica e magnética... As radiações
electromagnéticas mais conhecidas são: luz, microondas, ondas de rádio, radar, laser, raios X
e radiação gama. As radiações sob a forma de partículas, com massa, carga eléctrica, carga
magnética mais comuns são os feixes de elétrons, os feixes de prótrons, radiação beta,
radiação alfa... Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como
não ionizante ou ionizante.” [3]

21. Uma vez que o agente nocivo ora analisado não é substância química, não faz sentido
exigir que o mesmo tenha registro numa base de dados de substâncias químicas (o registro
CAS) como suposto necessário (embora não único) para atribuir-lhe o caráter de
reconhecidamente cancerígeno para o fim de concessão de aposentadoria especial.

22. Pelo exposto, conclui-se que a restrição enfocada, contida tanto na Nota 2 da LINACH
quanto no Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15 é: (i)
ilegal, visto que impõe restrição não prevista na norma que lhe é superior (§ 4º do art. 68 do
RPS); e (ii) incongruente, visto que parte do falso suposto de que uma onda eletromagnética
(como as radiações) sejam passível de registro numa base de dados de substâncias químicas (o
registro CAS).

23. Em síntese, as radiações ionizantes são agente nocivo passível de avaliação qualitativa;
portanto, o eventual uso de EPC ou EPI não exclui o direito a que o tempo de trabalho
laborado mediante exposição a tal agente seja considerado especial (item 1, alíneas c e d do
Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15).

24. Quadra então avaliar se, no exercício de suas atividades laborais, o autor, de fato, se
expunha ao agente nocivo “radiações inonzantes” descritos nos PPP’s constantes do
Evento 1 PPP 11 e 12.
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25. No que se refere ao período de 22/06/1992 a 18/06/2002, observa-se que o autor trabalhou
na AFECC – Hospital Santa Rita de Cássia, na função de auxiliar de radiologia e técnico de
hermodinâmica, no setor de gerência de unidades de diagnóstico. Na ocasião, executava
atividades meramente administrativas (período de 22/06/1992 a 31/07/1999) tais como:
auxiliar os técnicos e operadores de radiologia no que fosse necessário, manter a sala em
ordem, manusear o material para revelação (digitalização) de filmes (imagens) de radiologia,
remover filmes dos cartuchos, certificar que a imagem foi enviada para o servidor e fazer o
registro, zelas pelos equipamentos automáticos de manutenção, colocar os filmes nas
máquinas, colocar quando necessário soluções líquidas e secas, fixador e escorrer os filmes
revelados, verificar a temperatura da solução com termômetro fotográfico e ajustá-lo, liberar
radiografias, reabastecer as salas dentre outras congêneres. Do mesmo modo, relativamente ao
período de 01/08/1999 a 18/06/2002, quando executava atividades como entrevista com
paciente, chamar paciente conforme agendamento e atendimento, encaminhar o chassi com o
filme para digitalização ou revelação, entregar imagens reveladas ao médico, registrar
ocorrências, liberar o paciente após exame, orientar o paciente sobre radioproteção, realizar o
exame conforme o protocolo definido pelo médico, conferir radiografias, operar aparelho de
arco cirúrgico, dentre outras. Não há menção ao fato de o autor haver efetivamente
operado máquinas de raio X, de onde se infere a inocorrência da exposição a radiações
ionizantes nos interstícios em epígrafe.

26. Quanto ao intervalo de 01/07/2002 a 22/01/2013 e de 23/01/2013 a 19/10/2015 (data da
confecção do PPP), nota-se (Evento 1 PPP 11), que o autor trabalhou no Serviço de
Hermodinâmica do Vitória Apart Hospital, na função de técnico em radiologia, no setor de
enfermagem, oportunidade em que ficava exposto aos agentes nocivos raios X (radiação
ionizante) e a agentes biológicos (bactérias e vírus), ao executar as atividades de gravar e
trabalhar as imagens. Neste caso, nota-se que o autor se expunha habitual e
permanentemente aos referidos agentes nocivos já que operava as máquinas de raio X,
gravando as imagens. Esse período, ao contrário do que se afirmou na sentença, deve ser
computado como tempo especial.

27. Ainda que assim não fosse, o autor se expunha também nesse intervalo, aos agentes
biológicos bactérias e vírus, também com habitualidade, já que operava máquinas de raio X
dentro de um hospital, em contato direto com pessoas internadas ou não.

28. No tocante aos agentes biológicos, o quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 previa como
agentes nocivos biológicos o contato com organismos doentes ou com materiais infecto-
contagiantes realizado em serviços de assistência médica, odontológica e hospitalar (item
1.3.2), nos trabalhos expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes –
assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins. O Anexo I do Decreto
83.080/1979 enumerava tais agentes nocivos no item 1.3.4 (trabalhos em que haja contato
permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes. O anexo IV do Decreto
2.172/1997, que vigorou de 06/03/1997 a 06/05/1999, e o anexo IV do Decreto 3.048/1999,
em vigor atualmente, prevêem no item 3.0.1 “a” a exposição a pacientes de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Não se exige que o trabalho se
desenvolva em setores de isolamento dos hospitais e ambulatórios para que seja considerado
prejudicial à saúde do trabalhador.
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29. Com relação à exposição aos agentes biológicos, assim dispõe o Decreto 3.048/1999, em
seu anexo IV, assim como a NR-15 do M.T.E em seu anexo 14, basta a mera avaliação
qualitativa para serem consideradas especiais.

30. Pelas atividades descritas e o ambiente em que trabalhava (técnico em radiologia no setor
de enfermagem de hospital, não restam dúvidas de que ficava em contato direto e obrigatório
com organismos doentes e/ou materiais infecto-contagiantes (vírus e bactérias).
 
31. De acordo com o PPP, a autora se utilizou durante a realização de suas atividades
profissionais de equipamentos de proteção individual (EPI’s). 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.

32. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes nocivos, passo a
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).

33. Ponderando a respeito do assunto, baseada principalmente em julgados recentes da TNU,
entendo que se possa considerar comprovada a real efetividade do EPI quando no PPP (ou no
laudo técnico) o perito (médico ou engenheiro do trabalho) afirmar que o equipamento é
capaz de neutralizar a nocividade do agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o
profissional possui idoneidade suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos
no ambiente de trabalho do segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve
(inclusive ambientais), podendo, até mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar
nocividade em períodos anteriores, também deve ser avalizada a informação que confirma (ou
não) se houve a neutralização dos efeitos dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz,
de modo a afastar a prejudicialidade à saúde. É o que se extrai de recentes julgados da TNU
que sequer tem conhecido dos Incidentes de Uniformização quando os julgados estão
baseados na tese fixada pelo STF, no tema 555: 

(TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator: CARMEN ELIZANGELA
DIAS MOREIRA DE RESENDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/02/2018)
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO.
QUESTÃO DE ORDEM 18. EPI EFICAZ. TESE FIXADA EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF,
adotada pela turma nacional. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É inadmissível o pedido de uniformização quando a
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decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas
razões não abrangem todos eles (questão de ordem 18). 2. No mais, o incidente
de uniformização nacional contraria tese fixada pelo STF em sede de
repercussão geral (Tema 555, cujo leading case foi o RE 664.335) e adotada
pela Turma Nacional. 3. Incidente não conhecido.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE
SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ. INFORMAÇÃO
CONTIDA EM PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte autora,
com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão
prolatado pela Turma Recursal, que acerca do agente eletricidade, além de não
considerá-lo especial após o decreto 2.172, acresceu que teria havido a
atulização de epi eficaz atestada no ppp. O STF, no julgamento do ARE 664335,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente CAPAZ DE
NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO PARA A
ATIVIDADE SER CONSIDERADA ESPECIAL. OCORRE QUE como o objeto
do incidente de uniformização envolve reexame de matéria fática, O
INCIDENTE NÃO DE VER CONHECIDO.
(TNU - Pedido: 50089460820124047112, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA,
Data de Julgamento: 22/11/2017, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,
Data de Publicação: 18/12/2017)

34. De fato, realinhando meu entendimento ao que decidido pelo STF (em sede de
repercussão geral) e pela TNU, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser considerado em sua
totalidade, de forma que, em regra deve ser considerada a informação acerca da existência de
EPI eficaz, a qual poderá ser afastada caso reste comprovada a existência de informação falsa
inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos autos de que o EPI, embora
utilizado, não seja de fato eficaz. Desde já, assevero que a eficácia, embora atestada,
excepcionalmente também 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. 

35. Assim, reputo 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. 

36. No tocante aos agentes infecciosos existentes, especialmente, em ambientes hospitalares,
a TNU tem adotado o entendimento de que “não é necessário que a exposição a agentes
biológicos ocorra durante a integralidade da jornada de trabalho do segurado, bastando que
haja o efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador,
satisfazendo os requisitos da habitualidade e permanência” e, no que se refere ao uso de EPI
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eficaz que “no caso de agentes biológicos, o enfermeiro encontra-se sujeito a acidentes como
perfuração de luvas ou aspiração dos vírus e bactérias existentes no ambiente hospitalar,
sendo as mucosas e a pele não íntegra também vias de entrada desses agentes nocivos. Assim,
eventual fornecimento do EPI não se mostra suficiente para afastar toda e qualquer
possibilidade de prejuízo à saúde, pois o risco de contrair doenças infecto contagiosas
permanece.” (Precedente: PEDILEF 050851218220164 058102 – TNU – publicação:
19/02/2018, julgamento em 19/02/2018, Relator Ministro Raul Araújo).

37. Diante do exposto, reputo demonstrado o exercício de labor submetido a agentes nocivos
a saúde no período de 01/07/2002 a 19/10/2015, conforme razões acima explicitadas.

 

38. De todo modo, o autor na incial formula o pedido de aposentadoria especial, o
reconhecimento desse interregno, somado aos períodos já reconhecidos administrativamente e
na sentença, não se mostram suficientes para que o autor faça jus ao benefício de
aposentadoria requerida, conquanto resulte em um total de 20 anos 09 meses e 27 dias de
trabalho exercido sob condições especiais.

39. Assim, voto por conhecer o recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
apenas para reconhecer como tempo trabalhado sob condições especiais o período de
01/07/2002 a 19/10/2015. Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na
forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319844v4 e do código CRC 6126e7a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 0023767-14.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO DE ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RUIDO.
METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DO RUIDO COMPATIVEL COM A DA
FUNDACENTRO. SUBMISSÃO A RUÍDO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE HISTOGRAMAS OU MEMÓRIAS DE
CÁLCULOS PARA MEDIÇÃO DE RUÍDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 36, complementado pelo
Evento 52) que julgou procedente em parte o pedido do autor de aposentadoria por tempo de
contribuição, mediante o reconhecimento dos períodos de tempo especial de 12/09/2000 a
31/12/2003, 01/01/2004 a 10/11/2004, 10/11/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005,
01/01/2006 a 07/08/2006, 19/12/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a
31/07/2008, 07/08/2013 a 31/12/2013 e 01/01/2014 a 24/04/2014, bem assim para conceder a
este último o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 01/09/2016 (data do
requerimento administrativo). Aduz, em síntese, a necessidade de medição de ruído durante
toda a jornada de trabalho (histogramas) e de utilização das metodologias e procedimentos
definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO. Para a correção monetária, o disposto no art. 1º F
da Lei 9.494/1997 com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, até que seja definida a
modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947. Contrarrazões (Evento 57).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
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laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. De acordo com os PPP’s anexados (Evento 1 OUT5 fls. 19/21 OUT6 fls.1/4) o autor
trabalhou na empresa Brasigran Brasileira de Granitos Ltda. nas funções de serrador II,
operador de pórtico rolante e laminador II, ficando exposto durante todo o interregno (de
12/09/2000 a 19/01/2017), sendo que até 31/07/2008 o ruído se deu acima de 90 decibéis; de
01/08/2011 a 06/08/2013 em torno de 61,9 decibéis;  de 07/08/2013 a 24/04/2014 de 86,2
decibéis, de 25/04/2014 a 18/06/2015 de 81,6 decibéis, de 19/06/2015 a 19/01/2017 de 84,8
decibéis.

6. O juízo sentenciante reconheceu como especiais os intervalos de 12/09/2000 a 31/12/2003,
01/01/2004 a 10/11/2004, 10/11/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a
07/08/2006, 19/12/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/07/2008,
07/08/2013 a 31/12/2013 e 01/01/2014 a 24/04/2014, todos, como visto, com submissão a
ruído acima dos limites previstos na legislação.
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7. No tocante à técnica de medição utilizada, tal se deu pela dosimetria, em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho).

8. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece
metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente
por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho;
estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de
medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente;
prevê interpretação dos resultados. 

9. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306) decidiu que
para períodos anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro,
conforme normas da NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do
ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO
(órgão do Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item
5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), não sendo mais admissível apenas a utilização de
decibelímetro.

10. No que se refere à exposição habitual e permanente, os anexos I e II da NR-15 emitida
pelo Ministério do Trabalho considera nocivo à saúde não apenas o ruído contínuo, mas
também aquele de caráter intermitente, cuja média supere o limite de tolerância ali traçado. O
mesmo se diga do item 2.0.1 do Anexo IV ao Decreto 3.048/1999, que considera nocivo à
saúde a “exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEM) superiores a 85 Db(A)”  pois
esse conceito somente se aplica nas hipóteses de diferentes níveis de pressão sonora, ou seja,
de ruído intermitente.  (TRF 1 ED na Apelação Cível: EDAC 0009677-
44.2010.4.01.38140009677-44.2010.4.01.3814).

11. Quanto aos juros e à correção monetária, a sentença está em consonância com o
entendimento pacificado nesta Turma Recursal, no sentido de que os atrasados devem ser
corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da
citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os
juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações
referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros
de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a
tese sustentada pelo INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de
se falar também em modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

12. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatício de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55,
caput, da Lei 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 0013581-76.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO
POSTERIOR A 29/04/1995. FRENTISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A
AGENTES NOCIVOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA  NA ÍNTEGRA.

1. O autor interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 47) que julgou
parcialmente procedente o seu pedido para reconhecer e averbar como tempo especial os
períodos de 01/03/1978 a 15/08/1987e de 01/10/1987 a 11/09/1995, com consequente revisão
do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Aduz, em síntese, a comprovação
de exposição a hidrocarbonetos aromáticos durante toda a execução do seu trabalho como
frentista a partir de 29/04/1995, além do recebimento do adicional de insalubridade.
Contrarrazões (Evento 57). 

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
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Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Ao ensejo, trago a colação os fundamentos da sentença:

(...)
O autor formulou dois requerimentos administrativos, sendo que no segundo
lhe foi deferida a aposentadoria por tempo de contribuição (DER 30.06.2015),
porém em nenhum deles foi reconhecido tempo de atividade especial. 

 Afirma que apesar das alterações jurídicas, exerceu atividades especiais para
o mesmo empregador desde 1978, até os dias atuais, e como meio de prova juntou quatro
PPP’s, três deles emitidos pelo Posto de Gasolina Castelinho Ltda., CNPJ 27.168.657/0001-
19, relativos aos períodos de 01.03.1978 a 15.08.1987; 01.10.1987 a 11.09.1995 e
01.11.1997 a 20.09.2001 e o quarto, pelo Posto Moxuara Ltda., CNPJ 04.400.030/0001-30,
relativo ao período de 01.03.2002 a 25.03.2015 (data de emissão).

 

 

Em razão de todos os PPP’s serem idênticos, não obstante tratarem de
empresas diversas (pelo menos, a razão social), o autor fora intimado para juntar aos autos
cópia do contrato social das empresas citadaspara fins de comprovação da alteração, sob
pena de não ser considerados os formulários PPP’s apresentados, diligência que não foi
cumprida, deixando o prazo correr sem manifestação (evento 39).

 

A comprovação do exercício de labor em condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da prestação do serviço e não
pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena de retroatividade e violação ao
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direito adquirido. 

 

Até a Lei 9.032/95, bastava ao segurado comprovar o exercício de profissão
enquadrada como atividade especial para a conversão de tempo de serviço (listadas nos
Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79).
Após sua vigência, em 29.4.1995, mostra-se necessária a comprovação de que a atividade
laboral tenha se dado sob a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo
necessária, a partir daí a demonstração da efetiva exposição aos agentes físicos, biológicos
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de
prova, até 5.3.1997 (vigência da Lei 9.0,32/95).

 

A partir de 06 de março de 1997, com a entrada em vigor do Decreto n.
2.172/97, passou a ser exigido prova pericial da insalubridade pelo rol legal ou comprovada
em concreto, bem como da especial condição de nocividade ou periculosidade, sendo a
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos mediante formulário, emitido pela
empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, retratando as condições em que
o trabalho é efetivamente prestado. 

 

Sobre 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.
Este limite, porém, variou ao longo do tempo, sendo certo que, conforme a legislação
previdenciária, só se considera tempo de serviço especial aquele durante o qual for
comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão sonora igual
ou superior a:
80 dB(A), até 05.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64;
90 dB(A), entre 06.03.1997 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.
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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Com relação à utilização do chamado EPI – equipamento de proteção
individual –, necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à
repercussão geral (ARE nº 664.335/SC), definiu que, em regra, a utilização de equipamento
comprovadamente eficaz é suficiente para afastar a nocividade encontrada no ambiente de
trabalho, exceto quanto ao agente ruído, para o qual, desde que em limites acima do limite
legal, a declaração do empregador no PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, no
sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria. 

A atividade como frentista/bombeiro/auxiliar de bombeiro, laborados em
postos de combustíveis até o advento da Lei 9.023/95 era reconhecida como insalubre e
sujeita a enquadramento como especial, nos termos do Código 1.2.11 do Anexo do Decreto
nº. 53.831/1964 – trabalhos permanentemente expostos a fumos de derivados do petróleo,
como gasolina, cabendo o enquadramento por qualquer meio de prova, até anotações na
CTPS.
Desta feita, com base nas informações constantes na CTPS do autor, é cabível o
reconhecimento das especialidades das atividades exercidas como ‘frentista e bombeiro’ de
01.03.1978 a 15.08.1987 e 01.10.1987 a 28.04.1995, em razão da categoria profissional.
Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
FRENTISTA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95.
CONVERSÃO DEVIDA. DIREITO À APOSENTADORIA INTEGRAL.
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 1. Os documentos dos
autos demonstram que o autor trabalhou na empresa Tiradentes Veículos Ltda
durante o período considerado na sentença, que é todo ele anterior à Lei nº
9.032/95, ou seja, de 01/08/1977 a 31/07/1983 e 01/08/1983 a 28/04/1995 -
como “frentista” em Pista de Abastecimento (vide fls. 18 e 20), o que permite o
enquadramento no Anexo III do Decreto nº 53.831/64 (Código 1.2.11),
submetido aos agentes nocivos “Hidrocarbonetos” decorrentes de vapores de
combustíveis, ficando afastadas as alegações do INSS com relação às
exigências sobre os formulários em sua forma, ou à necessidade de laudo
técnico. 2. Embora a documentação apresentada pelo autor ateste que o mesmo
esteve submetido, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos, tal
exigência nem seria necessária, já que se trata de período anterior à redação
do art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91 dada pela Lei nº 9.032/95. 3. Jurisprudência
pacífica dos Tribunais sobre o enquadramento da atividade profissional de
frentista em período que vai até o advento da Lei nº 9.032/95 no item 1.2.11 do
quadro anexo do Decreto 53.831/64, independentemente da comprovação de
efetiva exposição aos agentes insalubres. 4. É totalmente imprópria a alegação
do INSS de que não é devida a conversão de tempo especial em tempo comum
posteriormente a 28/05/1998, tendo em vista a redação do artigo 28 da Lei
9.711/98, seja porque a se trata de hipótese de enquadramento legal, seja
porque todo o período questionado é anterior a 1998. 5. Igualmente não há
pertinência na alegação de que é impossível a conversão de tempo especial em
comum exercido anteriormente ao advento da Lei 6.887/80, mesmo porque se
discute aqui período posterior ao início da vigência da referida lei. 6. A
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conversão do tempo laborado sob condições especiais em adição ao tempo
comum demonstrou que, à data do requerimento administrativo (05/04/2006 -
fl. 23), o autor contava com mais de trinta e cinco anos de tempo de
contribuição, conforme tabela de fl. 185, fazendo jus, portanto, à aposentadoria
integral pretendida. 7. Apelação e remessa oficial não providas. (APELRE
201051100041994, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 -
PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::14/12/2012.)
(destaquei)

  

Todavia, após 28.04.1995, por passar a ser necessária a demonstração de
efetiva exposição a agentes nocivos (princípio tempus regit actum), e sendo
desconsiderados os PPP’s apresentados, reputo ser inviável o enquadramento da atividade
como especial. 

Saliento que o mero recebimento de adicional de insalubridade/periculosidade
não é suficiente para o reconhecimento do tempo especial, uma vez que para tal necessária
se faz a comprovação da efetiva exposição a agente nocivo de forma habitual e permanente,
não ocasional, nem intermitente (§ 3º, do art. 57, Lei 8.213/91).
A soma do tempo especial reconhecido (01.03.1978 a 15.08.1987 e 01.10.1987 a
28.04.1995) é insuficiente para a concessão de aposentadoria especial a partir do
requerimento administrativo feito em 30.06.2015, mas serve para revisão no cálculo da
aposentadoria por tempo de contribuição de nº 172.994.566-7 percebida pelo autor desde
tal data. 

5. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. Como visto, o pedido de cômputo de tempo especial
posterior a 28/04/1995 foi julgado improcedente na sentença, por não terem sido
considerados os PPP’s apresentados pelo autor em razão de dúvidas acerca da
veracidade dos referidos documentos sendo que, inobstante requerida diligência a fim de
averiguação, o autor quedou-se silente. Afirma que apesar das alterações jurídicas, exerceu
atividades especiais para o mesmo empregador desde 1978, até os dias atuais, e como meio de
prova juntou quatro PPP’s, três deles emitidos pelo Posto de Gasolina Castelinho Ltda., CNPJ
27.168.657/0001-19, relativos aos períodos de 01.03.1978 a 15.08.1987; 01.10.1987 a
11.09.1995 e 01.11.1997 a 20.09.2001 e o quarto, pelo Posto Moxuara Ltda., CNPJ
04.400.030/0001-30, relativo ao período de 01.03.2002 a 25.03.2015 (data de emissão).

6. Em razão de todos os PPP’s serem idênticos, não obstante tratarem de empresas diversas
(pelo menos, a razão social), o autor fora intimado para juntar aos autos cópia do
contrato social das empresas citadaspara fins de comprovação da alteração, sob pena de
não ser considerados os formulários PPP’s apresentados, diligência que não foi
cumprida, deixando o prazo correr sem manifestação (evento 39). Vejamos: 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 301



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 6/435

0013581-76.2017.4.02.5050 500000327627 .V4 JES10415© JES7060

"Às fls. 170/171, o autor foi intimado para esclarecer e comprovar por que
Edson Loureiro das Graças era responsável pelos registros ambientais das
empresas Posto de Gasolina Castelinho Ltda. (CNPJ n. 27.168.657/0001-19) e
Posto Moxuara Ltda. (CNPJ n. 04.400.030/0001/30). 
Em cumprimento ao despacho de fls. 171/171, à fl. 180/181, o autor apenas
informa que, por se tratarem da mesma empresa – antes se chamava Posto
Castelinho e depois passou a se chamar Posto Moxuara – o responsável pela
“monitoração biológica” é o mesmo em todos os PPPs.  
Em assim sendo, intime-se o autor para, no prazo de 20 (dias) dias úteis,
apresentar nos autos cópia do contrato social da empresa para fins de
comprovação da alteração da razão social e CNPJ do Posto de Gasolina
Castelinho Ltda., sem o qual as informações constantes nos PPPs de fls.
42/43, 44/45, 46/47 e 48/50 serão desconsideradas. 
Após, retornem os autos conclusos. "

7. Em sede de recurso, o autor permaneceu silente nesse pormenor, limitando-se a
questionamentos acerca de alegada nocividade estampada nos documentos trazidos
(exposição a hidrocarbonetos aromáticos). A sentença merece ser mantida em todos os seus
termos.  

8. “O percebimento do adicional de insalubridade, por si só, não influi no reconhecimento das
circunstâncias especiais do labor do servidor e na conseqüente conversão do tempo de serviço
especial para comum, tendo em vista serem diversas as sistemáticas do direito trabalhista e
previdenciário, dependendo a especialidade do trabalho, para fins de aposentadoria,
unicamente do enquadramento da atividade nas previsões legais, seja por categoria
profissional ou por laudo técnico demonstrando a nocividade do labor”.
(Processo:APELREEX 12818 PR 2005.70.00.012818-1 Relator(a):CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ Julgamento:    02/12/2008 Órgão Julgador:TERCEIRA
TURMA Publicação:D.E. 07/01/2009). 

9. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto pelo autor, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000327627v4 e do código CRC 6f992a8f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 0103430-83.2013.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GETULIO XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO
INDICE PREVISTO NO ART. 1º F DA LEI 11.960/09. RECURSO DO INSS CONHECIDO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 82) que julgou
parcialmente procedente o pedido da parte autora para condená-lo em averbar o período de
tempo rural de 20/06/1964 a 31/12/1967 e revisar o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição. O INSS, por sua vez, sustentou que a correção monetária deve se dar na forma
do art. 1º F da Lei 9.494/1997, com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009.
Contrarrazões (Evento 93).

 

VOTO

2. No que se refere à correção monetária, quanto ao precedente mencionado – RE 856.175/ES
– é preciso salientar que se trata de decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber,
em 10/03/2015, tomando como base o quanto decidido no julgamento originário das ADIs n.
4357 e 4425, realizado em 14/03/2013. Tal decisão, todavia, não considerava nem a
modulação dos efeitos desse julgado, nem, principalmente, os limites instituídos no
julgamento do RE n. 870.947.

3. Necessário esclarecer as limitações do julgado das referidas ADIs. Como bem enfatizou o
Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada
naquelas ações guardavam referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios,
não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado. 

4. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação incólume do
artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp 1.270.439/PR e do
AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de novo
pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos REsp
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).
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5. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido recurso, decidindo, que:

“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.” 

6. 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 é essencial
que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo, não me
parece sequer 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. 

7. Desse modo, deve ser mantido o afastamento da incidência da TR dos cálculos ora tratados,
uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/1997, com a redação
da Lei n.º 11960/2009, no que se refere à atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal, com
deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

8. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a tese sustentada pelo
INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de se falar também em
modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

9. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso interposto pelo INSS, mas, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. INSS isento de
custas. Condeno o INSS, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor
da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314368v4 e do código CRC 12037a16.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5003119-88.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA
DECIDIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. LEADING CASE DE
REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. JUROS DE
MORA. APLICAÇÃO DO INDICE PREVISTO NO ART. 1º F DA LEI 11.960/09.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 8) que julgou procedentes
o pedido do autor de pagamento dos proventos de aposentadoria especial deste último (NB
 46/145.196.585-8 referentes ao período de 12/8/2008 a 15/2/2009).  Sustenta, em síntese, que
a correção monetária e os juros devem se dar na forma do art. 1º F da Lei 9.494/1997, com a
redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009. Contrarrazões (Evento 18).

 

VOTO

2. No que se refere à correção monetária, quanto ao precedente mencionado – RE 856.175/ES
– é preciso salientar que se trata de decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber,
em 10/03/2015, tomando como base o quanto decidido no julgamento originário das ADIs n.
4357 e 4425, realizado em 14/03/2013. Tal decisão, todavia, não considerava nem a
modulação dos efeitos desse julgado, nem, principalmente, os limites instituídos no
julgamento do RE n. 870.947.

3. Necessário esclarecer as limitações do julgado das referidas ADIs. Como bem enfatizou o
Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada
naquelas ações guardavam referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios,
não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado. 

4. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação incólume do
artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp 1.270.439/PR e do
AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de novo
pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos REsp
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

5. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido recurso, decidindo, que:
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“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.” 

6. 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 é essencial
que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo, não me
parece sequer 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. 

7. Desse modo, deve ser mantido o afastamento da incidência da TR dos cálculos ora tratados,
uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/1997, com a redação
da Lei n.º 11960/2009, no que se refere à atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal, com
deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

8. No tocante aos juros, a sentença se coaduna como entendimento da autarquia. No
julgamento do RE 870.947/SE o STJ se posicionou no sentido de 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”. 

9. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a tese sustentada pelo
INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de se falar também em
modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

10. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas.
Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000291971v2 e do código CRC d8fa8ad3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001160-82.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MANOEL SALTORIO FILHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. PERÍODO DE 29/04/1995 ATÉ 14/12/2016.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE IMPRECISÕES OU FRAUDE NO PPP. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor recorreu da sentença (Evento 7) que julgou improcedente o seu pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de tempo de trabalho
especial (29/04/1995 até a data do requerimento administrativo, em 06/06/2017 – o período de
01/10/1990 a 28/04/1995 já foi reconhecido administrativamente, como se infere do Evento 1
PROCADM12 fl26).  Aduz, em síntese, que o PPP não traduz com fidelidade as reais
condições do ambiente de trabalho, nele constando informações incorretas acerca da  medição
do ruído; que no documento deveria constar os agentes nocivos agentes biológicos e
vibrações, as quais existem no ambiente profissional do autor, requerendo, desta forma, a
produção de prova pericial ou, ainda, o PPP emprestado colacionado aos autos. Contrarrazões
do INSS (Evento 17).

 

 

VOTO

2. O trabalho sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob condições
insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
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autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

(...) No presente caso, o INSS já admitiu no processo administrativo o
enquadramento por categoria profissional no período de 1º/10/1990 a
28/4/1995 (Evento 1, PROCADM12, fl. 26).

A partir de 29/4/1995, já estava vedado o enquadramento por categoria
profissional, de modo que o autor precisaria comprovar exposição a agentes
nocivos à saúde ou à integridade física classificados na legislação
previdenciária.

O autor exibiu Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa
Viação Praia Sol Ltda. compreendendo o período de 1º/10/1990 a 14/12/2016
(Evento 1, PROCADM12, fls. 21-22). O PPP informa exposição a ruído em
nível médio equivalente a 77 dB(A).

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 serviço especial aquele durante o qual for
comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão
sonora superior a:
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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
O nível médio de pressão sonora informado no PPP não caracteriza condição
especial de trabalho.

Descartado o enquadramento de atividade especial após 28/4/1995, prevalece o
cálculo de tempo de contribuição realizado pelo réu no processo
administrativo. O autor não tem direito à aposentadoria especial nem à
aposentadoria por tempo de contribuição. 

5. Conforme registrado, até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do
tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador
aos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da
categoria profissional, ainda que por simples informações da empresa. A partir dessa lei, a
comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030,
expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

6. No caso, o autor juntou aos autos PPP, devidamente acompanhado de laudo técnico
(Evento1PPP10), no qual se observa ter trabalhado entre 01/10/1990 até a data de 14/12/2016
– data da confecção do documento) como cobrador de ônibus na empresa Viação Praia Sol
Ltda, ocasião em que ficava exposto ao agente nocivo ruído de 77 decibéis, abaixo,
portanto, dos limites previstos pela legislação em vigor, uma vez que esta assim
estabelece:

No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da
nocividade é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997),
após, de 90 dB, até 18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve
uma atenuação, sendo que o índice passou a ser de 85 dB, nos termos
pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T., AgREsp 727497, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª T AC
1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª
T.AC 849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF
3ª R., 9ª T., AI 291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p.
475; bem como de conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da
AGU). 

7. No tocante à prova emprestada, o CPC condiciona a sua utilização ao contraditório. Neste
caso, as partes devem ser ouvidas previamente. Entendo, desta forma, que para que seja
admitida a prova emprestada, é necessário que, dentre outros fatores, haja identidade entre as
partes da demanda originária e a da demanda atual, o que não ocorre na hipótese, uma vez
tratarem-se de autores e empresas diversas (vide Evento1PPP11), em desrespeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Deste modo, inadmito a utilização do
documento (Evento1PPP11) como prova emprestada. Ademais, o autor não logrou êxito em
desconstituir o valor probante do próprio PPP juntado. 
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8. O Perfil Profissiográfico é um documento que deve ser mantido pelo empregador e no qual
são registradas as condições de trabalho, atividades e funções desenvolvidas pelo empregado.
Tal documento deve ser devidamente atualizado durante o contrato de trabalho, na medida em
que as circunstâncias operacionais relativas às atividades laborais sofrerem modificação. Nele
devem constar, dentre outras informações, dados relativos à empresa e ao trabalhador, bem
assim o registro do responsável legal pelas informações nele constantes (art. 67, §§3º ao 9º do
Decreto 3.048/1999 c/c art. 264 da IN 70 do INSS de 21/01//2015 do INSS). (Precedente:
TRF 3 – RI: 00188339720164036301 SP). Hipótese em que o referido documento vem
instruído com o próprio laudo no qual se baseou.

9. Incumbe a parte autora a prova constitutiva do direito alegado, na forma do art. 373, I, do
CPC/2015. Deste modo, inexiste nulidade por cerceamento de defesa no fato de o Juiz
não ter “desconfiado” das informações constantes do PPP (Evento1PPP10), na medida
em que, além de instruído com o correspondente  laudo técnico, não foi levantada
qualquer situação, pelo autor, que ensejasse dúvidas a respeito do referido documento.
Muito pelo contrário, o autor o anexou como prova do direito vindicado. O magistrado
não está obrigado, se não provocado por fundamentos reais e consistentes, a realizar todo e
qualquer tipo de prova para a averiguação de fatos que devem ser demonstrados pela parte
autora, não podendo se substituir no papel desta última. Não cabe ao Juiz a persecução
instrutória, tarefa atribuída ao segurado. Ademais, deve-se levar em consideração os
princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre os quais, o da celeridade processual,
admitindo-se a dilação probatória apenas em situações excepcionais, o que não é o caso.

10. Sem razão o recorrente. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal. 

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o recorrente vencido
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça que deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301172v3 e do código CRC 8866d71b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 0024368-55.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE MOYSES FILHO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA
DECIDIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. LEADING CASE DE
REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. JUROS DE
MORA. APLICAÇÃO DO INDICE PREVISTO NO ART. 1º F DA LEI 11.960/09.
RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE
OFÍCIO.

1. As partes autora e ré interpuseram recursos inominados em face da sentença (Evento 21
SENT39) que julgou procedente em parte o pedido do autor de revisão de sua RMI mediante
o reconhecimento dos períodos de 01/08/1978 a 20/08/1978 e 01/11/1981 a 12/09/1986 como
tempo especial. O INSS alega, em síntese, a aplicação integral do disposto no art. 1º F da Lei
9.494/1997 com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009 quanto aos juros e à
correção monetária. O autor, por sua vez, aduz a aplicação do IPCA como indexador da
correção monetária. Contrarrazões do autor (Evento31 OUT35).

VOTO

2. No que se refere à correção monetária, quanto ao precedente mencionado – RE 856.175/ES
– é preciso salientar que se trata de decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber,
em 10/03/2015, tomando como base o quanto decidido no julgamento originário das ADIs n.
4357 e 4425, realizado em 14/03/2013. Tal decisão, todavia, não considerava nem a
modulação dos efeitos desse julgado, nem, principalmente, os limites instituídos no
julgamento do RE n. 870.947.

3. Necessário esclarecer as limitações do julgado das referidas ADIs. Como bem enfatizou o
Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada
naquelas ações guardavam referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios,
não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado. 

4. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação incólume do
artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp 1.270.439/PR e do
AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de novo
pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos REsp
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1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

5. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido recurso, decidindo, que:

“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.” 

6. 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 é essencial
que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo, não me
parece sequer 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. 

7. Desse modo, deve ser mantido o afastamento da incidência da TR dos cálculos ora tratados,
uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/1997, com a redação
da Lei n.º 11960/2009, no que se refere à atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal, com
deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

8. Assim, o Manual de Cálculos da Justiça Federal, alterado por  meio da Resolução 267 de
02/12/2013, em virtude da inconstitucionalidade do art. 1º F da lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, declarada por arrastamento pelo STF na ADI 4.357/DF que cuida
da arguição de inconstitucionalidade de disposições introduzidas no art. 100 da CRFB/1988
pela EC 62/2009, estabeleceu que nos procedimentos de cálculos que visam à liquidação de
sentenças, devem ser observados pelos setores de cálculos da Justiça Federal, salvo decisão
judicial em contrário, os seguintes indexadores: a) IPCA-E para as sentença condenatórias em
geral (Lei 8383/1991); b) INPC para sentenças proferidas em ações previdenciárias (Lei
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10741/2003, MP 316/2006 E Lei 11.430/2006) e c) SELIC para os créditos em favor dos
contribuintes e para os casos de devedores não enquadrados como Fazenda Pública, certo de
que sua incidência engloba compensação de mora e correção monetária.

9. No tocante aos juros, consigno que no julgamento do RE 870.947/SE o STJ se posicionou
no sentido de 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”. 

10. Logo, a Sentença deve ser mantida apenas no que se referem aos critérios de juros
adotados, tendo em vista que a tese sustentada pelo INSS quanto à aplicação da TR como
indexador da correção monetária já foi afastada pelo STF, não havendo de se falar também em
modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso. 

11. Deste modo, considerando que a sentença já se encontrava ajustada ao que foi requerido
pelo INSS no recurso, considero que este não deve ser conhecido. Por outro lado, o autor
requereu em sede recursal que a correção monetária incidente sobre o seu indébito se desse
pelo IPCA, índice, no entanto, não adotado no manual de cálculos, mas sim o INPC,
conforme explicitado em epígrafe.

12. Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso interposto pelo INSS. Conheço o
recurso do autor, mas, no mérito, nego-lhe provimento. Reformo a sentença, de ofício, para
que seja utilizado, no que tange ao critério de correção monetária adotada, o manual de
cálculos da justiça federal. INSS isento de custas. Sem condenação da autarquia em
honorários, diante da ausência de sucumbência. Condeno a recorrente vencida ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015),
em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000299565v2 e do código CRC a5f6dc6e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 305



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 20/435

0037771-06.2017.4.02.5050 500000326772 .V3 JES10842© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 0037771-06.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ELZA MARIA BELMOND (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que reconheceu o labor rural
prestado entre 02/01/1964 e 01/01/1980, mas julgou improcedente o seu pedido de
aposentadoria por idade híbrida, alegando que o período remoto de labor rural não pode ser
computado para fins de concessão de aposentadoria híbrida. Argumentou, em síntese, que não
existe previsão legal que preveja que o labor rural prestado pelo segurado, para fins de
concessão de aposentadoria híbrida, tenha que ter sido prestado no período imediatamente
anterior ao implemento da idade ou do requerimento administrativo. Contrarrazões
apresentadas (evento 31).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE
LABOR RURAL PRESTADO EM PERÍODO REMOTO. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO EXARADO NO RESP REsp 1.674.221-SP. RECURSO AO QUAL
SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Busca-se nesta ação a concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art.
48, § 3º, da Lei 8.213/1991, computando-se o período trabalhado em atividade rural (como
segurado especial) às contribuições vertidas ao RGPS para fins de aposentadoria urbana.
Trata-se, no entanto, de inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 que, incluiu o §3º,
no artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade,
conhecida como aposentadoria híbrida.

Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria urbana.
Entretanto, o segurado, será equiparado ao trabalhador urbano no requisito etário, ou seja, a
idade mínima a ser considerada é a de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. Com efeito,
assim dispõe o mencionado diploma legal, verbis:

“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e
60 (sessenta), se mulher.

(...)

§ 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
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completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher.

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será
apurado de acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado
especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.” (grifei)

 

O objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

A respeito do tema, a Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613,
acompanhando o voto do Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à
aposentadoria híbrida, argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do
princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma
distorção que ainda abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura
previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força
de trabalho pela cidade, passaram a exercer atividades diferentes das lides do campo”.
Trago à colação o julgado supracitado, verbis:

 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º,
DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA.
REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO
REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA
AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE.

1. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se
enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois
no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo era
trabalhadora urbana, sendo a citada norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda
que o tempo de serviço rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como
carência.

2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 11.718/2008)
dispõe: "§ 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." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social
se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de
aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles
trabalhadores rurais que migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e
que não têm período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os
trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º
do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em lei, a aposentadoria
por idade urbana exige a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulher,
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além de contribuição pelo período de carência exigido. Já para os trabalhadores
exclusivamente rurais, as idades são reduzidas em cinco anos e o requisito da carência
restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei
11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou,
como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou
permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o
mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao
atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu
trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o
curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista do
princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008
consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho campesina pela
cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo,
especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada
aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta
para um horizonte de equilíbrio entre as evolução das relações sociais e o Direito, o que
ampara aqueles que efetivamente trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução
dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de
aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir
idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana (superior em cinco anos à
aposentadoria rural), conta com lapsos de contribuição direta do segurado que a
aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o sistema previdenciário, o retorno
contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado
permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de migrar para o meio
urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo das situações de
êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa restrição de direitos
previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela
conclusão de que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a
previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios destinados
às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a
preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação
legal aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui
preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a conjugação
de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991,
denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com as respectivas regras. 15. Se
os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 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 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das
contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados
os 126 meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de
atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do
requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista
pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.”
(Processo:REsp 1407613 RS 2013/0151309-1 Relator(a):Ministro HERMAN
BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão Julgador:      T2 - SEGUNDA TURMA
Publicação: DJe 28/11/2014).
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Visa a lei proteger aquele que, com a mudança de regime, continuou a trabalhar,
passando a exercer trabalhado urbano, em momento anterior ao requerimento administrativo.
Caso continuasse a exercer atividades rurais, não teria efetuado o recolhimento de qualquer
contribuição ao regime geral e, ainda assim, seria aposentado sem problema algum. No
mesmo sentido:

 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL
E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO
ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano
durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008,
que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode
servir de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria
prejudicado por passar contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de
trabalhador rural, ademais, poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um
mês nesta atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais
por apenas um mês para fazer jus à aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de
salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito
etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana.

Recentemente, amadurecendo os debates sobre o tema, a Turma Nacional de
Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), fixou o
entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de
serviço rural precisa estar dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses),
ou contíguo ao início dele. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda
não enfrentou a matéria sob o enfoque específico da “contagem do tempo rural remoto”,
como bem salientou a Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, relatora para acórdão do
julgamento supra referido.

Contudo, considerado a grande celeuma que ainda envolvia a questão, ela foi
submetida a julgamento perante o STJ, no REsp 1.674.221-SP, ocasião em que a Primeira
Seção do STJ entendeu de modo diverso, entendendo que pode ser computado, para fins de
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carência, período remoto de labor rural, desde que a soma de labor urbano e rural preencha a
carência necessária à concessão do benefício. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado
mencionado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO
CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA
HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
DE ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS
PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO
DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE
SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO
OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM
O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. A
análise da lide judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador
sensibilidade, e é necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para
compreender a especial condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como
leciona a Professora DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o
outro e em que este outro é importante para os preceitos de direito e de justiça. Não
obstante o outro possivelmente ser aqueles que foi deixado em segundo plano,
identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se pode limitar a apontar que seja o
outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com alteridade, responsabilidade e,
então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de modo formal) ao rol dos
sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do Olhar do Outro para
a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 35). 3. A
Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei 8.213/1991,
abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da
inovação legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de
desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a
aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha com desfrutar da
aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o período de
carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4. A
aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo
proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou definitivamente, muitas
vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma vida mais digna, e
não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5. A
inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor
rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de
aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de
labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado,
para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria
híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se
mulher. 6. Analisando o tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de
soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991,
sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve
exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo
ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a
soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão
do benefício de aposentadoria por idade. 7. A teste defendida pela Autarquia
Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de atividade
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rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, com também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em
período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina,
tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a
realidade demonstra que a tendência desses Trabalhadores é  exercício de atividade
rural quando mais jovens, migrando para o atividade urbana com o avançar da idade.
Na verdade, o entendimento contrário, expressa, sobretudo, a velha posição
preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo feminino. 9. É a partir
dessa realidade social experimentada pelos Trabalhadores Rurais que o texto legal deve
ser interpretado, não se podendo admitir que a justiça fique retida entre o rochedo que o
legalismo impõe e o vento que o pensamento renovador sopra. A justiça pode ser cega
mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma surpreendente, no meandros do
processo,  e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos seus olhos. 10. Nestes
termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural, ainda que
remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, 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, nos termos do art. 48,
§ 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no
período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo. 11. Recurso Especial da Segurada
provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga no
julgamento do feito analisando a possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida.
(gn)

No presente caso, o juiz reconheceu que a parte autora laborou como segurada
especial entre 02/01/1960 e 01/01/1980, somente não tendo computando referido período para
efeitos de concessão de aposentadoria por idade híbrida em razão do entendimento adotado
pela TNU, acima exposto. Contudo, tendo em vista a nova posição jurisprudencial do STJ,
deve-se entender que se tornou possível efetuar a soma de período remoto de atividade rural
com atividade urbana para fins de concessão de aposentadoria nessa modalidade.

Assim, o período reconhecido em sentença (que não foi objeto de recurso pelo
INSS) deve ser somado ao período de labor urbano já reconhecido pelo INSS, entre
01/04/2011 a 16/07/2019 (evento 01 OUT3, fl. 29), pelo que se conclui que a recorrente
acumula contribuições em número muito superior à carência necessária, que, no caso, é de
180 meses – quando considerado que a autora completou 60 anos em 2012.

Deste modo, considerando que a tutela de urgência pode ser requerida em
qualquer tempo e grau de jurisdição e, diante do cumprimento dos requisitos estabelecidos no
caput do art. 300 do novo CPC, quais sejam, probabilidade do direito (com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada no voto) e perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo (haja vista o caráter alimentar do benefício pleiteado), defiro o pedido de
tutela de urgência, devendo o INSS ser intimado para que, em 45 dias, implemente o
benefício de aposentadoria por idade em favor da parte autora, contados a partir da
intimação da presente decisão.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA AUTORA, E, NO
MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para, reformando a sentença, condenar o INSS a
conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade, com DIB em 04/04.2017 (data da
entrada do requerimento administrativo – evento 01 OUT 3 fl.1). Os valores atrasados
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deverão ser pagos após o trânsito em julgado da presente e observada a prescrição
quinquenal, devendo ser corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais
juros de mora a contar da citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 -
exceto nas condenações referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de
correção monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR
determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da
Justiça Federal, para fins de correção monetária. Sem condenação em custas, nem em
honorários, a teor do disposto no art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000326772v3 e do código CRC 7d8d76eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0037045-32.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DE PAULA DE JESUS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que reconheceu o labor rural
prestado entre 14/06/1966 e 1974, mas julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria
por idade híbrida, alegando que o período remoto de labor rural não pode ser computado para
fins de concessão de aposentadoria híbrida. Argumentou, em síntese, que não existe previsão
legal que preveja que o labor rural prestado pelo segurado, para fins de concessão de
aposentadoria híbrida, tenha que ter sido prestado no período imediatamente anterior ao
implemento da idade ou do requerimento administrativo. Contrarrazões apresentadas (evento
44).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE
LABOR RURAL PRESTADO EM PERÍODO REMOTO. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO EXARADO NO RESP REsp 1.674.221-SP. NÃO COMPROVADO
LABOR DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO AO PREENCHIMENTO DA
CARÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA
REFORMADA PARA CONDENAR O INSS A AVERBAR PERÍODO DE LABOR
RURAL.

Busca-se nesta ação a concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art.
48, § 3º, da Lei 8.213/1991, computando-se o período trabalhado em atividade rural (como
segurado especial) com as contribuições vertidas ao RGPS para fins de aposentadoria urbana.
Trata-se, no entanto, de inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 que, incluiu o §3º,
no artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade,
conhecida como aposentadoria híbrida.

Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria urbana.
Entretanto, o segurado, será equiparado ao trabalhador urbano no requisito etário, ou seja, a
idade mínima a ser considerada é a de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. Com efeito,
assim dispõe o mencionado diploma legal, verbis:

“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se
mulher.

(...)
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§ 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.

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de
acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como
salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de
salário-de-contribuição da Previdência Social.” (grifei)

O objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

A respeito do tema, a Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613,
acompanhando o voto do Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à
aposentadoria híbrida, argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do
princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma
distorção que ainda abarrota os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura
previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força
de trabalho pela cidade, passaram a exercer atividades diferentes das lides do campo”.
Trago à colação o julgado supracitado, verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§
3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO
DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE.

1. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se
enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma
dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural
anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência.

2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei
11.718/2008) dispõe: "§ 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." 3. Do
contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a inovação
legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por idade
híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que
migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm
período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os
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trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§
1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em lei, a
aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65 anos para homens e
60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de carência exigido. Já
para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são reduzidas em cinco
anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e
143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e
4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores
rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em
atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo segurado se
encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir
idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu
trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão
de o curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto
de vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela
Lei 11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura
previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a crescente
absorção da força de trabalho campesina pela cidade, passam a exercer
atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente quanto ao
tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade
híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um
horizonte de equilíbrio entre as evolução das relações sociais e o Direito, o que
ampara aqueles que efetivamente trabalharam e repercute, por conseguinte, na
redução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário. 8. Essa nova
possibilidade de aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial,
pois, além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana
(superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de
contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não exige.
9. Para o sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na
aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado permanecesse
exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de migrar para o meio
urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo das
situações de êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa
restrição de direitos previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação
é fortalecida pela conclusão de que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei
8.213/1991 materializa a previsão constitucional da uniformidade e equivalência
entre os benefícios destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da
CF), o que torna irrelevante a preponderância de atividade urbana ou rural para
definir a aplicabilidade da inovação legal aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui
preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
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Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-
se a conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º,
da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com
as respectivas regras. 15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 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
8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das contribuições. 16.
Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126
meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de
atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do
requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma
prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não
provido.” (Processo:REsp 1407613 RS 2013/0151309-1 Relator(a):Ministro
HERMAN BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão Julgador:      T2 -
SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/11/2014).

Visa a lei proteger aquele que, com a mudança de regime, continuou a
trabalhar, passando a exercer trabalhado urbano, em momento anterior ao
requerimento administrativo. Caso continuasse a exercer atividades rurais, não
teria efetuado o recolhimento de qualquer contribuição ao regime geral e,
ainda assim, seria aposentado sem problema algum. No mesmo sentido:

 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS
LEGAIS. COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º.
TRABALHO RURAL E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO ESTÁ DESEMPENHANDO
ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e
urbano durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº
11.718, de 2008, que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde
que cumprido o requisito etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para
homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não
estar desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento
administrativo não pode servir de obstáculo à concessão do benefício. A se
entender assim, o trabalhador seria prejudicado por passar contribuir, o que seria
um contrassenso. A condição de trabalhador rural, ademais, poderia ser
readquirida com o desempenho de apenas um mês nesta atividade. Não teria
sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais por apenas um mês para
fazer jus à aposentadoria por idade.
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3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico
da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos
(mulher ou homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência,
com a consideração de salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca
ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem
assim do princípio da razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, §
3º, da Lei 8.213/91, ao trabalhador que exerceu atividade rural, mas no
momento do implemento do requisito etário (sessenta ou sessenta e cinco anos),
está desempenhando atividade urbana.

 

Recentemente, amadurecendo os debates sobre o tema, a Turma Nacional de
Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), fixou o
entendimento de 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”. Ou seja, o tempo de
serviço rural precisa estar dentro do “período imediatamente anterior” (últimos 180 meses),
ou contíguo ao início dele. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda
não enfrentou a matéria sob o enfoque específico da “contagem do tempo rural remoto”,
como bem salientou a Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, relatora para acórdão do
julgamento supra referido.

Contudo, considerado a grande celeuma que ainda envolvia a questão, ela foi
submetida a julgamento perante o STJ, no REsp 1.674.221-SP, ocasião em que a Primeira
Seção do STJ entendeu de modo diverso, entendendo que pode ser computado, para fins de
carência, período remoto de labor rural, desde que a soma de labor urbano e rural preencha a
carência necessária à concessão do benefício. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado
mencionado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO
CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA
HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
DE ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS
PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO
DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE
SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO
OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM
O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. A
análise da lide judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador
sensibilidade, e é necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para
compreender a especial condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como
leciona a Professora DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o
outro e em que este outro é importante para os preceitos de direito e de justiça. Não
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obstante o outro possivelmente ser aqueles que foi deixado em segundo plano,
identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se pode limitar a apontar que seja o
outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com alteridade, responsabilidade e,
então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de modo formal) ao rol dos
sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do Olhar do Outro para
a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 35). 3. A
Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei 8.213/1991,
abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da
inovação legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de
desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a
aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha com desfrutar da
aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o período de
carência (REsp. 1.407.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4. A
aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo
proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou definitivamente, muitas
vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma vida mais digna, e
não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer
aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5. A
inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor
rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de
aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de
labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado,
para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria
híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se
mulher. 6. Analisando o tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de
soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991,
sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve
exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo
ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a
soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão
do benefício de aposentadoria por idade. 7. A teste defendida pela Autarquia
Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de atividade
rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova
regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, com também contraria o objetivo da
legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em
período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina,
tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a
realidade demonstra que a tendência desses Trabalhadores é  exercício de atividade
rural quando mais jovens, migrando para o atividade urbana com o avançar da idade.
Na verdade, o entendimento contrário, expressa, sobretudo, a velha posição
preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo feminino. 9. É a partir
dessa realidade social experimentada pelos Trabalhadores Rurais que o texto legal deve
ser interpretado, não se podendo admitir que a justiça fique retida entre o rochedo que o
legalismo impõe e o vento que o pensamento renovador sopra. A justiça pode ser cega
mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma surpreendente, no meandros do
processo,  e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos seus olhos. 10. Nestes
termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural, ainda que
remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, 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, nos termos do art. 48,
§ 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no
período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo. 11. Recurso Especial da Segurada
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provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga no
julgamento do feito analisando a possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida.
(gn)

No presente caso, o juízo sentenciante concluiu que os elementos de prova
acostados nos autos levam a uma convicção segura acerca do trabalho rural da parte autora
desempenhado entre 1966 e 1974, somente não tendo computando referido período para
efeitos de concessão de aposentadoria por idade híbrida em razão do entendimento adotado
pela TNU, acima exposto. Contudo, tendo em vista a nova posição jurisprudencial do STJ,
deve-se entender que se tornou possível efetuar a soma de período remoto de atividade rural
com atividade urbana para fins de concessão de aposentadoria nessa modalidade.

Assim, o período reconhecido em sentença (14/06/1966 e 31/12/1974, que não
foi objeto de recurso pelo INSS) deve ser somado ao período de labor urbano já reconhecido
pelo INSS, entre 01/02/2006 e 31/03/2006 e de 01/07/2010 a 28/02/2014 (evento 01 OUT3,
fl. 29), totalizando 103 contribuições, número este insuficiente para preencher a carência
necessária, que é de 180 contribuições, considerando-se que a autora completou 60 anos em
2014.

Dessa forma, deve a sentença ser reformada somente para que o INSS seja
condenado a averbar o período de 14/06/1966 e 1974 como de atividade rural, exercida
na qualidade de segurada especial.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE AUTORA, E,
NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para condenar o INSS a
averbar o período de labor rural entre 14/06/1966 e 31/12/1974, inclusive para contagem de
carência para concessão de aposentadoria por idade híbrida. Sem condenação em custas
(artigo 4º, I, da Lei 9.289/96) e nem em honorários advocatícios, em razão da sucumbência
recíproca, nos termos do Enunciado 99 do FONAJEF, bem como do Enunciado 56 das
Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000326918v3 e do código CRC fe90faca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5002759-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NEUZA MARIA DIAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que improcedente seu pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, que apresentou início de prova
material, que foi confirmada pela testemunhal, de que teria trabalhado como rural por período
suficiente ao implemento da carência necessária. Contrarrazões apresentadas (evento 42).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL EXTREMEMENTE FRÁGIL. TESTEMUNHAS
CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL NA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NO PERÍODO
ALEGADO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA.

A parte autora pretende a averbação do labor rural supostamente exercido entre
16/08/1967 e 15/11/1983, bem como a concessão de aposentadoria por idade híbrida.

Como início de prova material do labor rural o autor apresentou os seguintes
documentos: certidão de casamento (evento 01, anexo 04, fl. 14); carteira do sindicato dos
trabalhadores rurais em nome de seu então companheiro (idem, fl. 15).

De fato, a certidão de casamento da recorrente pode ser utilizada como início
de prova material, uma vez que, dela, consta que em 1982, no momento da celebração do
matrimônio, seu marido era lavrador.

No que toca à utilização da carteira de identidade expedida pelo STR,
entendeu o juízo sentenciante que referido documento não poderia ser utilizado, uma vez que
foi expedido e 1978, ou seja, antes da celebração do matrimônio. Alega a autora que
demonstrou durante a audiência que já vivia em união estável naquele momento, pelo que
requer a validade de referido documento como prova material.

Em verdade, a possibilidade de utilização do documento apontado afeta muito
pouco a pretensão autoral. Isso porque, mesmo que se considere a existência de união estável
em 1978, a prova testemunhal afirmou que a autora exercia atividade rural na
propriedade de seus pais. Assim, considerando que não existe qualquer documento nos
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autos que possa indicar que os pais da recorrente eram trabalhadores rurais, não é
possível utilizar os documentos referentes a seu marido para averbar atividade
realizada antes de conhecê-lo.

Ademais, conforme indicado pela sentença recorrida, as testemunhas ouvidas
não souberam precisar o período em que a autora teria realizado atividades agrícolas na
região de Aimorés, tendo afirmado que ela somente deixou a região no final da década
de 1980 ou no início da década de 1990, enquanto a própria recorrente afirma que tal
fato ocorreu em 1983.

Assim, considerada a fragilidade do conjunto probatório, que não foi capaz de
comprovar que a requerente efetivamente exerceu atividade rural durante o período alegado,
na qualidade de segurado especial, concluo que ela não pôde comprovar que trabalhou como
segurado especial por período suficiente ao preenchimento da carência necessária à concessão
do benefício pleiteado.

Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO AUTOR, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301698v5 e do código CRC db14266a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5000307-61.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ISSAC DOS SANTOS NETTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 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 8.213/1991,
DESDE QUE CUMPRIDA A CARÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE LABOR URBANO
OU RURAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PERÍODOS REMOTOS E
DESCONTÍNUOS PARA FINS DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RESP Nº 1.674.221 E Nº
1.788.404, VINCULADOS AO TEMA REPETITIVO 1007. RECURSO AO QUAL SE DÁ
PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.1. O autor interpôs recurso inominado em face
da sentença (Evento 40) que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade
(híbrida), apenas reconhecendo trabalho rural na condição de segurado especial no período de
29/08/1965 a 28/01/1986. Sustenta, em síntese, que mesmo com a homologação do período
de atividade rural o recorrente não teria direito ao benefício pretendido, por se tratar de
período remoto. Alega que a legislação não veda a soma de períodos remotos de trabalho para
fins de carência do benefício e que não é necessária a comprovação de manutenção da
qualidade de segurado para a aposentadoria por idade ou que os requisitos idade mínima e
carência sejam simultaneamente preenchidos. Contrarrazões (Evento 50).
 

VOTO

2. Busca-se nesta ação a concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 3º, da
Lei 8.213/1991, computando-se o período trabalhado em atividade rural, com contribuições
vertidas ao RGPS para fins de aposentadoria urbana. Trata-se, no entanto, de inovação
legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 que, incluiu o §3º, no artigo 48 da Lei 8.213/1991,
criando uma nova espécie de aposentadoria por idade, conhecida como aposentadoria híbrida.

3. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural, para fins de
carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria urbana. Entretanto, o
segurado, será equiparado ao trabalhador urbano no requisito etário, ou seja, a idade mínima a
ser considerada é a de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. Com efeito, assim dispõe o
mencionado diploma legal, verbis: 
“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta),
se mulher.
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(...)
§ 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.
§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de
acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como
salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de
salário-de-contribuição da Previdência Social.” (grifei)

4. O objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e urbano,
protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no
campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal período
para fins de carência para a concessão de benefício.

5. A respeito do tema, a Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do
Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida,
argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade da
pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda abarrota
os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho pela cidade, passaram a
exercer atividades diferentes das lides do campo”. Trago à colação o julgado supracitado,
verbis: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§
3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO
DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE.
1. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se
enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma
dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural
anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência.
2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei
11.718/2008) dispõe: "§ 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." 3. Do
contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a inovação
legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por idade
híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que
migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm
período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os
trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais
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(§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em
lei, a aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65 anos para
homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de carência
exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são
reduzidas em cinco anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo
trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao
incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já
referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou
permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de
desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a
aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como
desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não
preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista do princípio da
dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008
consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação
daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho
campesina pela cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes das lides
do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim, a
denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da
Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as evolução das
relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente
trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos
ao Poder Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de aposentadoria por idade
não representa desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir idade mínima
equivalente à aposentadoria por idade urbana (superior em cinco anos à
aposentadoria rural), conta com lapsos de contribuição direta do segurado que
a aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o sistema previdenciário, o
retorno contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do que se o
mesmo segurado permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em
vez de migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão
jurídica de amparo das situações de êxodo rural, já que, até então, esse
fenômeno culminava em severa restrição de direitos previdenciários aos
trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão de que o
disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a previsão
constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios destinados às
populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a
preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da
inovação legal aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui preceituado: REsp
1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
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Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a conjugação
de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com as
respectivas regras. 15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 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
8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das contribuições. 16.
Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126
meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de
atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do
requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma
prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não
provido.” (Processo:REsp 1407613 RS 2013/0151309-1 Relator(a):Ministro
HERMAN BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão Julgador:    T2 -
SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/11/2014).

6. Visa a lei proteger aquele que, com a mudança de regime, continuou a trabalhar, só que
contribuindo como trabalhador urbano em momento anterior ao requerimento administrativo.
Caso continuasse a exercer atividades rurais, não teria efetuado o recolhimento de qualquer
contribuição ao regime geral e, ainda assim, seria aposentado sem problema algum. 
 
 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL E
TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO ESTÁ
DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE. 
1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante
o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008, que acrescentou
§ 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito etário de 60 anos
para mulher e de 65 anos para homem. 
2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva. Tratando-se
de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar desempenhando
atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode servir de obstáculo à
concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria prejudicado por passar
contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de trabalhador rural, ademais, poderia
ser readquirida com o desempenho de apenas um mês nesta atividade. Não teria sentido se
exigir o retorno do trabalhador às lides rurais por apenas um mês para fazer jus à
aposentadoria por idade. 
3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou homem),
o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de salários-de-
contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural. 
4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao trabalhador
que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito etário (sessenta ou
sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana. 
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7. Deste modo, é indiferente qual o tipo de atividade exercida pela segurada no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo para fazer jus ao benefício
previsto no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização
de ambos os labores, urbano e rural. 

8. A partir da leitura da sentença, observa-se que, embora reconhecido ter sido comprovado o
exercício de atividade rural em regime de economia familiar no interstício de 29/08/1965 a
28/01/1986, o pedido de aposentadoria por idade (híbrida) foi julgado improcedente, sob os
seguintes argumentos:

(...) Após reflexão – e até mesmo já ter decidido de maneira diversa em outras
demandas -, a situação autoral posta me parece peculiar, e não representa as
situações fáticas que levaram à criação da figura da aposentadoria híbrida.
Explico: como consta do item 5 do acórdão acima transcrito, a Lei Federal
11.718/2008, ao criar essa nova modalidade, quis proteger aqueles
trabalhadores rurais que passaram a exercer temporariamente ou
permanentemente atividade urbana, mas que ao implementar a idade não
conseguia aposentar nem como trabalhador urbano (em razão do curto tempo)
e nem como rural, por ter se ausentado do campo. Ou seja, imagine-se uma
pessoa que sempre trabalhou no meio rural, mas aos 55 anos passou a exercer
atividade urbana. Completado 65 anos, não conseguia aposentar como rural e
nem como urbano, porque não tinha carência mínima. Entrementes, a situação
da parte autora é a seguinte: trabalhou supostamente no meio rural na
propriedade do pai (diga-se de passagem, de 127 ha de tamanho – superior a
04 módulos fiscais) até 1986, aos 35 (trinta e cinco) anos.
Como o próprio autor afirmou em seu depoimento, passara a trabalhar como
autônomo (pedreiro), tendo, concomitantemente a isso, já por volta dos 50
anos, efetuado algumas parcas contribuições (cerca de 50 contribuições entre
os anos 2000 e 2006).
E após mais um hiato de 12 (doze) anos, em 2018 requereu benefício. Quer
dizer: não estamos diante de alguém que sempre foi segurado rural e que
passou a exercer atividade urbana (ou vice versa), como quer a legislação
proteger, mas sim alguém que teria supostamente trabalhado como rural no
início da vida, e passara cerca de 30 anos exercendo atividades como
autônomo, sem contribuir (e tal risco não pode ser transferido do segurado), o
que vai de encontro com a própria idéia da fixação da carência.
A meu juízo, só se pode admitir a verdadeira, se assim podemos chamar,
aposentadoria híbrida, em que a pessoa era segurada especial (ainda que após
1991), e se torna urbana, imediatamente (ou vice-versa), mas que ambos os
labores sejam anteriores – e de certo modo, contemporâneo -, ao implemento
do requisito etário, e não um labor há tempos atrás e outro próximo ao
implemento etário. Aliás, a TNU, no julgamento do PU nº 2007.83.04.500951-5
(DJ 04/08/2009), explicitou o que se entenderia pela expressão “ainda que de
forma descontínua”, como sendo os lapsos temporais para que não haja a
perda da qualidade de segurado, ou seja, aquela em que o exercício de
atividade urbana ou rural, de forma intercalada, não supera o período máximo
de 03 (três) anos. 
Na hipótese dos autos, só a última interrupção passou-se 14 anos! Entender
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diversamente, poderíamos chegar ao absurdo de uma pessoa ter trabalhado dos
12 aos 26 anos no meio rural (14 anos), e aos 59 (mulher) ou 64 anos (homem)
recolher um ano de contribuições e, ato contínuo, requerer a aposentadoria por
idade híbrida, argumentando que pode-se somar os dois períodos, o que
evidentemente não foi o espírito e/ou intenção do legislador e que, aliás, vai
contra os princípios informadores dos sistema protetivo, a saber, a
solidariedade e o equilíbrio financeiro-atuarial.
(...)

9. Todavia, no tocante à possibilidade de utilização do tempo rural remoto e descontínuo para
fins de cômputo de carência para o benefício de aposentadoria por idade (híbrida) foi
recentemente decida pelo STJ, no sentido de que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e
descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991 pode ser computado para fins de carência
necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado
o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for
a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
(REsp nº 1.674.221 e nº 1.788.404, vinculados ao tema repetitivo 1007).

10. Desta forma, não há óbices ao cômputo do período de trabalho remoto reconhecido na
sentença para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida.

11. Ressalvo que não há necessidade de satisfação simultânea da carência e da idade mínima;
observados os dois, ainda que em datas diferentes, o segurado tem direito à aposentadoria por
idade, visto que a condição essencial para tanto é o suporte contributivo correspondente.
(EREsp 776110/SP, 3ª Seção, STJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 10/03/2010, DJe 22/03/2010).
 Nesse mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU) publicou no dia 14 de dezembro de 2011 a sua Súmula nº 44, com a seguinte redação:
“Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no
art. 142 da Lei nº 8.213/91 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”.

12. Desde o advento da Lei n.º 10.666/2003, não mais se exige a manutenção da qualidade de
segurado para se fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade. Basta que se comprove o
cumprimento da carência mínima na data do requerimento do benefício (artigo. 3º, §1º, da Lei
10.666/2003). Vale dizer, se o segurado já houver cumprido a carência mínima (em regra, 180
contribuições), fará jus à aposentadoria por idade mesmo se, há tempos, não mais contribui
para a Previdência Social, desde que conte com a idade mínima para tanto. Aliás, ocorrida a
perda da qualidade de segurado, é possível o ex-segurado filiar-se novamente à Previdência e
ter o tempo anterior computado para fins de carência independentemente de atingido o tempo
estabelecido no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.213/91.

13. Na data do requerimento administrativo em 14/03/2018 (Evento 1 PROCADM3 fl.26), o
autor já contava com a idade mínima legal (67 anos – nascimento em 29/08/1951). De acordo
com o processo administrativo, contava com 03 anos 10 meses e 22 dias de tempo de
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atividade urbana (Evento 1 PROCADM3 fl.26), os quais somados ao tempo de trabalho rural
ora reconhecido (20 anos 5 meses e 06 dias) mostra-se superior ao  tempo de carência exigido
para fins de percepção do benefício de aposentadoria por idade (híbrida).

14. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para,
reformando a sentença, julgar procedente o pedido de aposentadoria por idade (híbrida) do
autor, condenando a autarquia a conceder àquele o benefício com DIB na data do
requerimento administrativo (14/03/2018). Os atrasados devem ser pagos observada a
prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado, corrigidos monetariamente desde quando
devida cada parcela, mais juros de mora a contar da citação, considerando aplicáveis às
condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art. 1º-
F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a questões tributárias, nas quais a
SELIC é fator de correção monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o
emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual
de cálculos da Justiça Federal, para fins de correção monetária.  Sem condenação em custas,
nem em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000327665v3 e do código CRC fe6c59c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5002994-23.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA NERCY PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

 Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar o réu a computar o período de
benefício por incapacidade (entre 07/12/2007 e 15/10/2007) como tempo de contribuição para
efeitos de carência e a conceder o benefício aposentadoria por idade, desde a data do
requerimento administrativo. Alega, em síntese, que não é possível computar o tempo de
recebimento de benefício previdenciário como carência, mas apenas como tempo de serviço,
devendo ser julgada totalmente improcedente a pretensão autoral. Contrarrazões apresentadas
(evento 28).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA). PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS AO RGPS. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA
(ART.55, II, DA LEI 8.213/1991) E ENUNCIADO 73 DA TNU. RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

 O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, consoante se infere da inteligência do art. 55, II, da Lei
8.213/1991.

 Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: 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. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

 

(...)
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Pretende a parte autora o benefício de Aposentadoria por Idade requerido em 08/05/2017 –
DER – NB: 41/178.543.496-6.

A autora nasceu em 23/12/1956 preenchendo assim o requisito etário ao tempo do
requerimento.

A partir de 2011 segundo o art. 142 da lei 8.213/91 passa a se exigir 180 meses de carência
para fins de concessão do benefício requerido.

Do processo administrativo extrai-se que o INSS não computou o tempo em que a autora
esteve em benefício e nem quando contribuiu como facultativa.

A autora esteve em benefício de 07/12/2007 a 15/10/2010, durante o contrato com a empresa
Pousada Solar Meaípe LTDA que perdurou de 02/01/2006 a 27/01/2011 e pelos 05 anos de
trabalho, o INSS computou apenas 30 contribuições.

Ao fim, o INSS apurou 13 anos, 01 mês e 06 dias de tempo de contribuição para efeitos de
aposentadoria.

Vejamos o que diz a lei:

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:

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez;

De igual forma dispõe o Decreto nº 3.048/99:

Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição,
entre outros:

III - o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, entre períodos de atividade

Pois bem, se os períodos em benefício são levados em consideração como período de
contribuição, de igual sorte devem contar para a carência, até porque tal instituto se refere
justamente ao período de contribuições necessárias a determinado benefício.

Nesse sentido:

EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É possível a
contagem, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício
por incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei
8.213/91). Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91),
consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria norma
regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no art. 60, III, do Decreto
3.048/99. 3. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201201463478, CASTRO MEIRA,
STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:05/06/2013 ..DTPB:.)
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR IDADE. PERÍODOS EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADOS COM
PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se os períodos em gozo de auxílio doença estiverem intercalados
com períodos contributivos, devem ser computados como tempo de contribuição, a teor do Art.
55 da Lei 8.213/91. Precedente do STJ. 2. Agravo desprovido.

(AC 00156401420114039999, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 -
DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/06/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

O benefício de aposentadoria por idade está previsto no art. 48, da Lei 8.213/91, assim
redigido:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida
nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

A carência para a concessão desse benefício está prevista no art. 25, inciso II, conforme é
possível constatar:

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. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994).

A autora esteve em benefício de 07/12/2007 a 15/10/2010, durante o contrato com a empresa
Pousada Solar Meaípe LTDA que perdurou de 02/01/2006 a 27/01/2011 e pelos 05 anos de
trabalho, o INSS computou apenas 30 contribuições.

O INSS apurou 13 anos, 01 mês e 06 dias de tempo de contribuição para efeitos de
aposentadoria, os quais somados com o período acima que reconheço, conferem a autora o
direito a Aposentadoria por Idade desde o requerimento administrativo.

Quanto aos períodos em que a autora recolheu contribuições como contribuinte facultativo de
baixa renda não podem ser considerados para fim de aposentadoria, uma vez que não havia
inscrição de sua família no CadÚnico, como demanda a Lei 8.212/91:

 Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de
vinte por cento sobre o respectivo salário-decontribuição. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de
1999).

(...)

§ 4o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2o
deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. (Redação dada
pela Lei nº 12.470, de 2011)

Do acima exposto concluo que a parte autora quando requereu administrativamente o
benefício já possuía o tempo de carência mínima de 180 contribuições.

(...)
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 Não se discutiu o fato de a autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 11 (evento 01,
PROCADM9), uma vez que a autora possuiu vínculo empregatício com a Pousada Solar
Meaípe LTDA que perdurou de 02/01/2006 a 27/01/2011. O que se controverteu foi a
possibilidade de o benefício em questão poder ser computado para fins de carência do
benefício de aposentadoria por idade, o que, como visto, é aceito pela lei e pela
jurisprudência.

Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, na forma do art. 55, Caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000315773v2 e do código CRC e1522f65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5001901-22.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUIZA VANINI GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, conceder o benefício aposentadoria por idade,
desde a data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que não é possível computar
o tempo de recebimento de benefício previdenciário como carência, mas apenas como tempo
de serviço, devendo ser julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.
Subdisiarimente, requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela
Lei nº 11.960/2009 (índice de poupança: 0,5% + TR) na liquidação do julgado antes da
expedição de RPV ou precatório, afastando-se o índice IPCA, conforme vier a decidir em
definitivo o STF no RE 870.947.Contrarrazões apresentadas (evento 25).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA).
PERÍODO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADO COM
PERÍODOS CONTRIBUTIVOS AO RGPS. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE
CARÊNCIA (ART.55, II, DA LEI 8.213/1991) E ENUNCIADO 73 DA TNU. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DO INSS. RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que
ocorra em período intercalado por contribuições, consoante se infere da inteligência do art.
55, II, da Lei 8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: 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. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

 

(...)
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A parte autora nasceu em 28/09/1956 (Evento 1 – COMP2), contando atualmente com 62
(sessenta e dois) anos de idade, e requereu, em sede administrativa, o benefício de
aposentadoria por idade em 14/08/2018, tendo sido indeferido pela Autarquia Previdenciária
sob a alegação de falta de período de carência (Evento 1 – COMP2 – fls. 03-04).

Sustenta a parte autora, em síntese, que o período em que esteve em gozo de benefício por
incapacidade deve ser considerado como carência e, via de consequência, havia preenchido
todos os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo.

Citado, o INSS alega, em linhas gerais, que não há se falar em cômputo dos períodos em que a
requerente esteve em gozo de benefício por incapacidade e, por conseguinte, ela não faz jus ao
benefício pleiteado.

Inicialmente, saliento que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, previsto no
art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, o qual fulmina a exigibilidade das prestações
vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Contudo, no caso dos
autos, tendo a ação sido ajuizada em 29/05/2018, não há se falar em prescrição.

Pois bem.

É cediço que o benefício de aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº
8.213/91, será devida ao segurado que, “cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

Assim, no caso dos autos, o requisito etário foi cumprido em 28/09/2016, ou seja, na data do
requerimento administrativo a autora já contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade.
Quanto ao outro requisito, qual seja, a carência mínima exigida, restando comprovado que a
requerente implementou o requisito etário em 2016, bem como que sua inscrição é posterior a
24/07/1991, a carência mínima para a concessão do benefício de aposentadoria por idade
corresponde a 180 contribuições, devendo, a depender do período, ser observado o disposto
no art. 24, parágrafo único, ou no art. 27-A da lei nº 8.213/91.

Cumpre salientar que as contribuições vertidas em razão de atividades concomitantes deverão
ser observadas, consoante o disposto no artigo 32, da Lei nº 8.213/91, somente para fins de
apuração do salário-de-benefício, não podendo ser computadas em dobro para efeito de
carência.

Importante, também, consignar que os períodos em que o segurado esteve em gozo de
benefício por incapacidade devem ser computados para efeito de carência quando
intercalados com períodos contributivos, nos termos dos artigos 29, § 5º, e 55, II, da Lei nº
8.213/91. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO
PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM
PERÍODO DE EFETIVO TRABALHO. PRECEDENTES.

1. Ação civil pública que tem como objetivo obrigar o INSS a computar, como período de
carência, o tempo em que os segurados estão no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez).

2. É possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos.
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3. Se o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade é
excepcionalmente considerado como tempo ficto de contribuição, não se justifica interpretar a
norma de maneira distinta para fins de carência, desde que intercalado com atividade
laborativa.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1271928/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014)

No caso em análise, observa-se dos extratos do CNIS juntados aos autos (Evento 10 – CONT2)
que os benefícios por incapacidade (NB 542.241.290-3 e NB 616.201.981-4) encontram-se
intercalados com períodos em que a autora verteu contribuições previdenciárias e, portanto,
devem ser computados para fins de carência. Valendo ressaltar, inclusive, que, entre os
benefícios concedidos e as contribuições vertidas, a requerente em nenhum momento perdeu
sua qualidade de segurada do RGPS.

Ainda, conforme se observa dos supramencionados documentos, todos os períodos em que a
requerente esteve em gozo de benefício por incapacidade, em consonância com o artigo 55, II,
da Lei de Benefícios, foram considerados para fins de contagem de tempo de
serviço/contribuição.

Por assim ser, à luz do até aqui explícito, pela análise do arcabouço probatório reunido aos
autos, temos que, até a data do requerimento administrativo formulado em 14/08/2018,
efetivando os pertinentes ajustes, a autora possuía, para fins de carência, conforme quadro
abaixo, 15 anos, 02 meses e 11 dias, ou seja, havia ultrapassado o número mínimo exigido
para fins de carência.

Processo: 5001901-22.2018.4.02.5002

Autora: MARIA LUIZA VANINI GOMES

                            Nº   COMUM
                            Data Inicial Data Final        Total Dias        Anos    Meses  Dias
                                      1     01/05/2003      31/12/2003        241      -           8          1
                                      2     01/01/2004      30/04/2007        1.200   3          4          -
                                      3     01/05/2007      21/09/2010        1.221   3          4          21
                                      4     22/09/2010      08/11/2013        1.127   3          1          17
                                      5     01/12/2013      30/09/2016        1.020   2          10        -
                                      6     13/10/2016      01/09/2017        319      -           10        19
                                      7     02/09/2017      14/08/2018        343      -           11        13
                                                                             Total             5.471 15        2          11

Assim, nos termos do até aqui exposto, faz jus a parte autora à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo
formulado em 14/08/2018.

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de
cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade
do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é imanente ao
caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do segurado.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora.

 (...)
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Não se discutiu o fato de a autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 08 (evento 10,
CONT2). O que se controverteu foi somente a possibilidade de o benefício em questão poder
ser computado para fins de carência do benefício de aposentadoria por idade, o que, como
visto, é aceito pela lei e pela jurisprudência.

Quanto à correção monetária 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 (artigo 5º, XXII, da CRFB/88,
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 de juros de mora ocorre desde a citação, conforme
estipulado em sentença, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97,
com redação alterada pela Lei 11.960/09. No tocante ao índice de correção reputo que razão
não assiste ao INSS, tendo em vista que este juízo concorda com o afastamento do art. 1º F,
sendo indevida qualquer modulação tendo como parâmetro as datas apontadas.

Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, na forma do art. 55, Caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317307v2 e do código CRC 6d0ec82e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000348-40.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, conceder o benefício aposentadoria por idade,
desde a data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que não é possível computar
o tempo de recebimento de benefício previdenciário como carência, mas apenas como tempo
de serviço, devendo ser julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.
Subdisiarimente, 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.
Subsidiariamente, almeja 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, a partir de então o
INPC. Contrarrazões apresentadas (evento 24)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA). PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS AO RGPS. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA
(ART.55, II, DA LEI 8.213/1991) E ENUNCIADO 73 DA TNU. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DO INSS. RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
 

O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que
ocorra em período intercalado por contribuições, consoante se infere da inteligência do art.
55, II, da Lei 8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: 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. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:
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(...)

A autora nasceu em 26/08/1957 e completou o direito a Aposentadoria por Idade em
26/08/2017, ou seja, a partir de 2011 segundo o art. 142 da lei 8.213/91 passa a se exigir 180
meses de carência para fins de concessão do benefício requerido.

Do processo administrativo extrai-se que embora tenha sido apurado para autora na data do
requerimento administrativo o tempo de contribuição de 15 anos, 01 mês e 15 dias, o INSS
somente tornou efetivo como tempo de carência aqueles em que houve efetivo trabalho, basta
se ater ao contrato junto com a Braspérola que a autora trabalhou de 19/09/1994 a
06/08/1998 e o INSS somente computou 35 contribuições para efeito de carência num lapso de
03 anos, 10 meses e 18 dias.

Durante esse período a autora gozou de benefício de auxílio doença entre 15/05/1996 a
21/07/1997.

Concluindo, o INSS apurou 15 anos, 01 meses e 15 dias de tempo de contribuição, porém,
para uma carência necessária de 180 meses, só apurou 174, não considerando o tempo em
benefício da parte autora e a regularidade da CTPS em suas anotações, permitindo-se
exclusivamente a considerar o tempo descrito no CNIS.

Vejamos o que diz a lei:

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:

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez;

De igual forma dispõe o Decreto nº 3.048/99:

Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição,
entre outros:

III - o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, entre períodos de atividade;

Pois bem, se os períodos em benefício são levados em consideração como período de
contribuição, de igual sorte devem contar para a carência, até porque tal instituto se refere
justamente ao período de contribuições necessárias a determinado benefício.

Nesse sentido:

EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É possível a
contagem, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício
por incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei
8.213/91). Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91),
consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria norma
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regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no art. 60, III, do Decreto
3.048/99. 3. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201201463478, CASTRO MEIRA,
STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:05/06/2013 ..DTPB:.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR IDADE. PERÍODOS EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADOS COM
PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se os períodos em gozo de auxílio doença estiverem intercalados
com períodos contributivos, devem ser computados como tempo de contribuição, a teor do Art.
55 da Lei 8.213/91. Precedente do STJ. 2. Agravo desprovido.(AC 00156401420114039999,
DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3
Judicial 1 DATA:26/06/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

O benefício de aposentadoria por idade está previsto no art. 48, da Lei 8.213/91, assim
redigido:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida
nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

A carência para a concessão desse benefício está prevista no art. 25, inciso II, conforme é
possível constatar:

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. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994).

Do acima exposto concluo que o autor quando requereu administrativamente o benefício já
possuía o tempo de carência mínima de 180 contribuições. (...)

 

Não se discutiu o fato de a autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 17 (evento 01,
PROCADM7). O que se controverteu foi somente a possibilidade de o benefício em questão
poder ser computado para fins de carência do benefício de aposentadoria por idade, o que,
como visto, é aceito pela lei e pela jurisprudência.

Quanto à correção monetária 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 (artigo 5º, XXII, da CRFB/88,
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 nº 11.960/09”.

Desta forma, a aplicação de juros de mora ocorre desde a citação, conforme
estipulado em sentença, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97,
com redação alterada pela Lei 11.960/09. No tocante ao índice de correção reputo que razão
não assiste ao INSS, tendo em vista que este juízo concorda com o afastamento do art. 1º F,
sendo indevida qualquer modulação tendo como parâmetro as datas apontadas.

Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, na forma do art. 55, Caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317324v2 e do código CRC 23fecc65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5009216-07.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA VERVLOET CRUZ (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM INÍCIO DE PROVA
MATERIAL DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONFIRMANDO O TRABALHO
DA AUTORA NO PERÍODO DE 10/10/1995 A 02/05/2005. RECURSO DO INSS AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 15) que julgou procedente
o pedido de aposentadoria por idade (urbana) em favor da parte autora, mediante
reconhecimento do período de 10/10/1995 a 02/05/2005 em que trabalhou na empresa
Comprofar – Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. Aduz o INSS, em síntese, que o
período de trabalho discutido não está registrado no CNIS da autora; que a decisão da justiça
do trabalho não se mostra como início de prova material eficaz em face do INSS por não estar
pautada em início de prova material e que, em caso de procedência do pedido, que os
encargos legais incidentes sobre o débito devem observar o disposto no art. 1º F da Lei
9.494/1997, com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009. Contrarrazões
(Evento 29). 

 

VOTO

2. O benefício de aposentadoria por idade do Regime Geral de Previdência Social é devido
para todos os segurados e tem dois requisitos, previstos no art. 48 da Lei nº 8.213/91: (a) o
período de carência; (b) e a idade mínima de 65 anos para o homem, ou de 60 anos para a
mulher (com exceção do trabalhador rural, o produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal, beneficiados pela redução em 5 anos na idade pelo art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91,
e pelo art. 201, § 7º, II, da Constituição).

3. A carência para a concessão da aposentadoria por idade, em regra, é de 180 meses (art. 25,
II, da Lei 8.213/1991). Para os segurados que já eram inscritos no RGPS antes de 24 de julho
de 1991, aplica-se a tabela progressiva do art. 142 da Lei 8.213/1991, variável de 60 (em
1991) até 180 meses (em 2011), de acordo com o ano que o segurado cumprir os requisitos
idade e carência. 
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4. Na data do requerimento administrativo (06/05/2016 – Evento 1 OUT5), a autora já havia
implementado do requisito etário (completou 60 anos em 04/02/2016 – Evento 1 RG4). Não
faz jus, porém, à tabela progressiva do art. 142 da Lei 8.213/1991, diante da inexistência de
provas de que tenha ingressado no RGPS antes da edição da Lei 8.213/1991.

5. A discussão entabulada no recurso, todavia, cinge-se ao período de 10/10/1995 a
02/05/2005 em que alega haver trabalhado como vendedora externa na empresa Comprofar –
Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

6. Pois bem, na sentença ora recorrida, o Juízo reconheceu o trabalho da autora no intervalo
em epígrafe, baseado em início de prova material, como se infere do acórdão proferido pelo
TRT 17ª Região, no sentido de que, além das informações prestadas pelo preposto da empresa
para a qual a autora aduz ter trabalhado no período, foram mencionados, ainda, documentos
juntados pela reclamante nos autos da ação trabalhista demonstrando que a autora deveria
comparecer a reuniões periódicas com a reclamada (Evento 1 OUT10 fl.17). Além disso, a
empregadora fez opção pelo pagamento parcelado da dívida, a qual vem adimplindo,
consoante documentos anexados (Evento 1 OUT12 fls.8/24).

7. Relevante atestar a existência desse início de prova material, máxime considerando que o
STJ tem se posicionado no sentido de que a sentença trabalhista homologatória de acordo
somente pode ser considerada como início de prova material se fundada em elementos
probatórios capazes de demonstrar o exercício da atividade laborativa durante o período que
se pretende ter reconhecido na ação previdenciária. (REsp 1427988 PR 2013/0422566-2 –
Relator Ministro Sérgio Kukina).

8. Ademais, foi realizada a oitiva de testemunhas, como também o depoimento pessoal da
autora (Evento 12), ocasião em que se apurou que esta trabalhou com vendas externas de
medicamentos no período discutido.
 
9. Reputo demonstrado, desta forma, o trabalho da autora no período de 10/10/1995 a
02/05/2005. Somando-se esse período ao já considerado pelo INSS (84 contribuições), tem-se
que aquela, na data do requerimento administrativo, contava com tempo suficiente para obter
o benefício de aposentadoria por idade (urbana).

10. Consigno, que o CNIS, no que se refere ao segurado empregado, deve ser alimentado
periodicamente, a partir de informações decorrentes das obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias prestadas pelas empresas. Desta forma, considerando que no caso o autor teve
que buscar o reconhecimento do seu vínculo na justiça trabalhista, não haveria como seus
constarem do referido cadastro.

11. No que se refere aos juros e à correção monetária, a sentença está em consonância com o
entendimento pacificado nesta Turma Recursal, no sentido de que os atrasados devem ser
corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da
citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os
juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações
referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros
de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
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correção monetária. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a
tese sustentada pelo INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de
se falar também em modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

12. Isso posto, voto por conhecer o recurso inominado interposto pelo INSS, mas, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. INSS isento de
custas. Deverá, porém, arcar com os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação,
na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320515v2 e do código CRC 043bdbb8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5003400-41.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIO MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL CONTEMPORÂNEO AO PERÍODO DE CARÊNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA QUE CORROBORA COM O INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
PROVA TARIFADA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO MOTIVADA DAS PROVAS
PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso contra sentença (Evento 34) que julgou procedente o pedido de
aposentadoria por idade rural do autor. Argumentou, em síntese, a ausência de documentos
contemporâneos ao período de carência e o desrespeito ao princípio da prova tarifada.
Contrarrazões (Evento 48).

 

VOTO

2. O pescador artesanal, nos termos do art. 11, VII, “b” da Lei 8.213/1991, assim como o
trabalhador rural, é considerado segurado especial. O trabalhador segurado especial tem
direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a
idade mínima e comprove o exercício de atividade pesqueira artesanal, ainda que descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou à data do implemento da
idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), 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 2017 (Evento 1 RG4) e requereu o benefício neste mesmo ano, em
18/12/2017 (Evento 20 PROCADM2 fl.3), devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses
(art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em regime de economia
familiar entre 2002 e 2017.

3. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença atacada: 

(...) 
Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial - pescador. O autor nasceu em 1957 e completou a idade
exigida como requisito para concessão do benefício (60 anos) em 2017, 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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 314



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 59/435

5003400-41.2018.4.02.5002 500000320769 .V2 JES10415© JES10415

Lei n.º 8.213/91.
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:
Extrato de previsão de pagamento de Seguro desemprego como pescador
artesanal (Evento 20, PROCADM2, fls.34/42)
Ficha de Colônia de Pescador (Evento 01, COMP9, fls.01/02)
Carteira de Pescador Profissional (Evento 01, COMP10, fls. 5)
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 o labor rural da parte autora por prazo superior à carência. As
testemunhas afirmam que o autor sempre trabalhou como pescador, e que nos
últimos anos vem trabalhando com mariscos. Há nos autos comprovante de
pagamente do Seguro Defeso.
A parte autora não possui vínculo algum no CNIS, o que reforça a narrativa.

4. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. A análise das provas juntadas aos autos deixa claro a existência de prova
material contemporânea bastante satisfatória demonstrando trabalho do autor como pescador
artesanal em regime de economia familiar de subsistência.

5. Com efeito, o autor anexou aos autos os seguintes documentos a título de prova material
válida: inscrição na colônia de pescadores no ES em 29/04/1985 (Evento 1 COMP9 fl.01);
inscrição na colônia de pescadores em Itabapoana/RJ em 2006 (Evento 1 COMP10 fls.1/2);
documento contemporâneo relativo à transferência da colônia de pescadores de Itabapoana
para Presidente Kennedy (abril de 2010 – Evento 1 COMP10 fl.3); declaração do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Superintendência do ES de que o autor é pescador
artesanal em 2017 (Evento 1 COMP10 fl.4); Carteira de pescador profissional com validade
até 22/01/2009 (Evento 1 COMP 10 fl.5); recibos de vendas de mariscos entre os anos de
2015 e 2017 para pessoa jurídica em Itabapoana/RJ com carimbos da empresa; guia de
recolhimento de contribuição sindical para a colônia de pescadores em 2012 (Evento 1
COMP10 fl.13); recolhimentos de anuidades à colônia de pescadores de Itabapoana referentes
aos anos de 2007 a 2010 com carimbos e identificação do recebedor (Evento 1 COMP10
fls.13/14); certidão do Ministério da Pesca e Agricultura – Superintendência Federal no Rio
de Janeiro na qual informa que o autor consta como pescador artesanal desde 14/02/2008
(Evento 1 COMP10 fl.16); recebimento de seguro desemprego como pescador artesanal nos
anos de 2012, 2013, 2015 e 2017 (Evento 1 COMP11 fls. 4, 7, 9 e 11) e registro como
pescador artesanal no Ministério da Agricultura e Pesca nos anos de 2007 e 2008 (Evento 1
COMP12 fl.01).
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6. No que se refere à necessidade de prova tarifada, a jurisprudência dominante já assentou
entendimento no sentido de que, no caso dos trabalhadores rurais, deve ser utilizado o
princípio da livre apreciação motivada das provas pelo judiciário, mormente diante da
percepção da dificuldade de o segurado especial produzir provas materiais de sua atividade
rural e, por isso, flexibiliza as exigências e o rol de documentos previstos pelo art. 106 da
LBPS. 

7. Nesse contexto, conjuga-se o art. 106 da Lei com a Súmula 149 do STJ (A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de beneficio previdenciário), sobressaindo o conceito de prova material por
exclusão, ou seja, toda a prova não testemunhal é considerada prova material.

8. O início de prova material mostra-se contemporâneo ao período em que a atividade rural
deve ser provada, em obediência à Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização.
Ademais, os pequenos lapsos temporais nos quais não há documentação de atividade
pesqueira foram devidamente corroborados por prova testemunhal consistente, idônea e
coerente no sentido de que o autor vem exercendo atividades como pescador artesanal (e nos
últimos anos com mariscos) há pelo menos 15 anos.

9. Isto posto, voto por conhecer o recurso inominado interposto, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas.
Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320769v2 e do código CRC af979011.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001230-96.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA AUGUSTO DAMACENO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL CONTEMPORÂNEO AO PERÍODO DE CARÊNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA QUE CORROBORA COM O INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
PROVA TARIFADA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO MOTIVADA DAS PROVAS
PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso contra sentença (Evento 34) que julgou procedente o pedido de
aposentadoria por idade rural do autor. Argumentou, em síntese, a ausência de documentos
contemporâneos ao período de carência; que havia contratação de empregados para a
realização de atividades rurais e o desrespeito ao princípio da prova tarifada. Contrarrazões
(Evento 45).

 

VOTO

2. 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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula
54 da TNU), 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 2015 (Evento 2 OUT1 fl. 02), devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar
atividade rural em regime de economia familiar entre 2000 e 2015 (requereu o benefício
administrativamente neste mesmo ano, em 28/10/2015). 

3. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença atacada: 

(...) 
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 autor como lavrador (Evento
25, PROCADM1, fl. 4)
Contrato de parceria agrícola de 2001 (Evento 25, PROCADM1, fls. 15/15).
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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”.
O INSS reconheceu 9 anos e 10 meses de labor rural a partir de 2001 (Evento
25, PROCADM1, fls. 100/101).
A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido
comprovado o labor rural ininterrupto por período muito superior à carência.
O autor merece a procedência.

4. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. A análise das provas juntadas aos autos deixa claro a existência de prova
material contemporânea bastante satisfatória demonstrando trabalho rural em regime de
economia familiar de subsistência por parte do autor.

5. Com efeito, o autor anexou aos autos os seguintes documentos a título de prova material
válida: certidão de casamento datada de 06/10/2006 na qual consta a sua profissão como
lavrador (Evento 25 PROCADM1 fl.4), além de vários contratos de parceria referentes ao seu
trabalho como meeiro com firmas reconhecidas (21/09/2001, 30/09/2008, 11/01/2010,
02/12/2003, 21/01/2005, 09/2012, 15/08/2013 e 21/01/2005) todos com validade entre 02 e 03
anos, como se infere, respectivamente nos documentos (Evento 2 OUT1 fls.11/12, 21/22 e
25/26; Evento 2 OUT 2 fls. 06/07 e 14/15; Evento 2 OUT 3 fls. 3/4, 5/6 e Evento 2 OUT 4
fls.3/4).

6. No que se refere à necessidade de prova tarifada, a jurisprudência dominante já assentou
entendimento no sentido de que, no caso dos trabalhadores rurais, deve ser utilizado o
princípio da livre apreciação motivada das provas pelo judiciário, mormente diante da
percepção da dificuldade de o segurado especial produzir provas materiais de sua atividade
rural e, por isso, flexibiliza as exigências e o rol de documentos previstos pelo art. 106 da
LBPS. 

7. Nesse contexto, conjuga-se o art. 106 da Lei com a Súmula 149 do STJ (A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de beneficio previdenciário), sobressaindo o conceito de prova material por
exclusão, ou seja, toda a prova não testemunhal é considerada prova material.

8. Não há comprovação de que o autor tenha se utilizado do auxílio de empregados para a
execução de seu trabalho. Aliás, o próprio INSS reconheceu, administrativamente, vários
períodos de trabalho daquele como segurado especial (Evento 2 OUT 5 fl.11).

9. O início de prova material mostra-se contemporâneo ao período em que a atividade rural
deve ser provada, em obediência à Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização.
Ademais, os pequenos lapsos temporais nos quais não há documentação de atividade rural
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foram devidamente corroborados por prova testemunhal consistente, idônea e coerente no
sentido de que o autor vem exercendo atividades rurais há pelo menos 15 anos.

10. As breves rupturas do trabalho rural por atividades urbanas (24/07/1987 a 16/09/1987 e de
02/01/1997 a 10/07/1997), conforme se infere do CNIS juntado (Evento 19 Anexo2) com
ulterior retorno as atividades rurais e antes do implemento do requisito etário e do
requerimento administrativo não são óbices ao recebimento do benefício de aposentadoria por
idade rural, mesmo porque tais atividades foram exercidas fora do período de carência do
benefício. 

11. Isto posto, voto por conhecer o recurso inominado interposto, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas.
Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319667v3 e do código CRC 229460e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5005272-60.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE RABELLO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. EMPREGADA
DOMÉSTICA. RECOLHIMENTOS EM ATRASO. CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 36 DA LEI 8.213/1991. PERÍODOS DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA OU
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 55, II C/C ART. 29, § 5º, AMBOS DA LEI
8.213/1991. SÚMULA 73 DA TNU E STF (RE771577). RECURSO CONHECIDO, AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença (Evento 9) que
julgou procedente o pedido da parte autora de aposentadoria por idade, com DIB na data da
entrada do requerimento administrativo (23/08/2018). Aduz, em síntese, que os períodos
debatidos (10/05/1989 a 12/07/1989 e 01/09/1989 a 31/05/1990) não podem ser computados,
na medida em que constam apenas de anotações do FGTS, não havendo registros de férias,
contribuição sindical etc, sendo que qualquer vínculo que não conste do CNIS não pode ser
 considerado se não for comprovado documentalmente; que não foi feita sequer prova
testemunhal; e a impossibilidade do computo do tempo em beneficio por incapacidade para
fins de carência. Contrarrazões (Evento 21).

 

VOTO

2. Nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei 8.213/1991, para cômputo do período de
carência, serão consideradas as contribuições 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, empregado doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos
respectivamente, nos incisos II, V, VII do artigo 11 e no artigo 13. 

3. Ao ensejo, trago à colação os fundamentos da sentença:

(...)
A autora, nascida em 28/04/1958 (evento 1,RG5), completou 60 anos de idade
em 2018. Logo, preencheu o primeiro requisito.
Quanto ao segundo requisito, a carência, a autora precisava completar 180
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contribuições mensais. A autora completou a idade mínima para aposentadoria
em 2018, quando já havia cessado a eficácia da norma transitória constante do
art. 142 da Lei nº 8.213/91, que previa uma tabela gradativa para o cálculo da
carência. 
O INSS computou, no total, 141 contribuições mensais, incluindo os períodos
de vínculos de empregada doméstica. Contudo, o réu considerou efetivamente
apenas 133 contribuições mensais (evento 5, PROCADM1):
(omissis)
O INSS não reconheceu os seguintes períodos (evento 5, PROCADM1):
(omissis)
O INSS desconsiderou para fins de carência as competências referentes aos
recolhimentos de contribuição previdenciária de empregada doméstica com
pagamentos realizados fora do prazo.
Segundo o art. 30, V, da Lei n° 8.212/91, cabe ao empregador doméstico a
obrigação de arrecadar as contribuições do segurado empregado doméstico a
seu serviço e recolhê-las. O empregado doméstico não tem obrigação de
proceder ao recolhimento e, por isso, não pode ser prejudicado pela omissão do
empregador doméstico. Para ter direito à averbação do tempo de serviço, o
segurado empregado doméstico só precisa comprovar a existência do vínculo
de emprego. Se não houve correspondente recolhimento de contribuições, o
INSS poderá exigi-las do empregador doméstico.
Além disso, o art. 36 da Lei nº 8.213/91 dispõe que "para o segurado
empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a
concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das
contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo
sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento
das contribuições". Esse dispositivo legal confirma a possibilidade de o
segurado empregado doméstico fazer jus ao benefício mesmo sem comprovar o
efetivo recolhimento de contribuições.
Desse modo, todo o período de vínculo de emprego de empregada doméstica
registrado na CTPS deve ser computado para fins de carência,
independentemente da comprovação do recolhimento tempestivo das respectivas
contribuições previdenciárias.
Com o cômputo dos períodos de vínculo de empregada doméstica, o INSS já
reconheceu 141 recolhimentos.  
O INSS também não computou os períodos de recebimento de auxílio-doença.
A controvérsia se resume a uma questão de direito. O INSS defende que o tempo
em gozo de auxílio-doença não pode ser computado para fins de carência.
O art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que o período de gozo de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez intercalado pode ser contado como tempo de
serviço. E o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que, se o segurado tiver
recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-
se como salário-de-contribuição. Como a lei admite que há salário-de-
contribuição, a jurisprudência faz interpretação extensiva para considerar que
o tempo de fruição de gozo de benefício por incapacidade conta para efeito de
carência, como se tivesse havido recolhimento de contribuição. Afinal, salário-
de-contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado para a
previdência social. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-
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se nesse sentido:
 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO
DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA.
CABIMENTO. 1. É possível a contagem, para fins de carência, do período no
qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que
intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei 8.213/91).
Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91),
consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria
norma regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no
art. 60, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não provido.” (RESP
1.334.467, Rel. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJE 05/06/2013)
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE
UTILIZAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. (...) 2. A
jurisprudência deste Tribunal, conforme prescrito nos arts. 15, inciso I, § 3º e
55, inciso II, da Lei nº 8.���⁄��, reconhece a possibilidade de cômputo do período
de auxílio-doença para o efeito de suprimento da carência para obtenção de
benefício previdenciário, no caso, a aposentadoria por idade. Precedente:
AgRg no REsp nº 1.168.���⁄RS, Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador
Convocado), DJe ��⁄�⁄����. (...)” (AgRg no REsp 1.101.���⁄RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe �⁄�⁄����)
No mesmo sentido é a orientação da Turma Nacional de Uniformização:
(omissis)
A Súmula nº 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”.
No caso concreto, o benefício de auxílio-doença recebido pela autora foi
intercalado com período de contribuição. A autora recebeu o auxílio-doença
NB 31/614.653.284-7 no período de 14/1/2014 a 29/5/2017 (evento 5,
PROCADM1). Depois disso, a autora contribuiu para a previdência social na
qualidade de contribuinte facultativa (evento 7, ANEXO3). 
Com o cômputo dos períodos de vínculo de empregada doméstica, a autora
passa a contar com mais 12 contribuições, totalizando  145 recolhimentos.
Dos 141 recolhimentos reconhecidos pelo INSS, soma-se 41  meses de carência,
relativos ao período de recebimento do auxílio-doença.
Na data do requerimento, a contava com mais de 180 meses de carência.
A autora tem direito à averbação do tempo de contribuição referente a todo aos
períodos de 1º/5/1989 a 30/6/1989 e de 1º/6/1989 a 12/7/1989, bem como ao
período 14/1/2014 a 29/5/2017. Consequentemente, a autora completou mais de
180 contribuições mensais para fins de carência.
A autora tem direito a aposentadoria por idade NB 41/188.993.258-0 desde
 23/8/2018.
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4. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei. A jurisprudência pátria tem
pacificado entendimento no sentido de que o recolhimento das contribuições previdenciárias
compete ao empregador, de onde se conclui que o empregado não pode ser penalizado por
irregularidades por aquele praticadas.

5. Mesmo tendo sido vertidas em atraso as contribuições relativas ao período em que a autora
trabalhou como empregada doméstica, deve ser afastado o disposto no art. 27, II, da Lei
8.213/1991, aplicando-se, na hipótese, o art. 36 do mesmo diploma legal, o qual autoriza a
concessão do benefício no valor de um salário mínimo ao empregado doméstico que, tendo
satisfeito as condições exigidas, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições
devidas.

6. Quanto ao mais, observa-se que, ao contrário do que afirma do INSS, os períodos em
discussão (10/05/1989 a 12/07/1989 e de 01/09/1989 a 31/05/1990) constam não só na CTPS
da autora (Evento 5 PROCADM1 fl.10), como também do seu CNIS (Evento 5 PROCADM1
fl.16), contudo, com indicador de pendência – IREC-INDEP. Não há necessidade de produção
de prova testemunhal no caso.

7. No tocante ao cômputo do período em que esteve em gozo de auxílio doença, o art. 55, II,
da Lei 8.213/1991 é claro ao dispor que o tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria
por invalidez ou auxílio doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de
contribuição, desde que haja intercalamento de contribuições, caso dos autos. 

8. Ademais, o art. 29 § 5ª da Lei 8.213/1991 refere que será considerado para cálculo do
salário de benefício o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como salário-de-contribuição. Logo, se exprime que a intenção do legislador foi
a de utilizar o período em que o segurado esteve em benefício para os demais fins
previdenciários, não sendo coerente que se desconsidere o período apenas para fins de
carência e tempo de contribuição.

9. A questão, inclusive, não comporta mais debates, encontrando-se pacificada no âmbito dos
tribunais pátrios, tendo sido inserida no texto da Instrução Normativa 77/2015 em virtude do
julgamento da ACP nº 0004103-29.2009.4.04.7100:

Art. 153. Considera-se para efeito de carência:
1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
2009.71.00.004103-4 (novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o
cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por
incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que
intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a
seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016).

10. A TNU também se manifestou a respeito editando a Súmula 73 (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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assim como o STF no RE 771577 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em sede de
repercussão geral estabeleceu que é possível o cômputo de auxílio doença como período
contributivo desde que intercalado com atividade laborativa (Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014).

11. Tendo a autora completado 60 anos em 28/04/2018, bem como cumprido número de
contribuições legalmente estabelecido (180 contribuições), tem direito ao benefício de
aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo ocorrido em 23/08/2018
(Evento 5 PROCADM1 fl.43).

12. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento.
Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320563v2 e do código CRC 490edc0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 0037027-11.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASTECLA DA ROSA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODOS DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA OU
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 55, II C/C ART. 29, § 5º, AMBOS DA LEI
8.213/1991. SÚMULA 73 DA TNU E STF (RE771577). RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 38) que julgou procedentes os
pedidos da parte autora de concessão do benefício de aposentadoria por idade, mediante
averbação como tempo de contribuição e de carência dos períodos em que esta recebeu
benefício de auxílio doença (12.2.1996 a 12.4.1996 e 29.7.1996 a 23.9.1996), concedendo o
benefício a partir do segundo requerimento administrativo realizado em 09/08/2016. Alega,
em síntese, que não é possível computar como carência os períodos em que o segurado esteve
em gozo de benefícios de auxílio doença, posto não haver contribuições vertidas ao RGPS.
Contrarrazões (Evento 47).

VOTO

2. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença quanto à parte impugnada:

(...)
Os períodos nos quais recebeu auxílio-doença, por serem intercalados com
tempo de contribuição, devem também ser considerados como carência.
O art. 29, da Lei 8.213/91, dispõe o seguinte:
O salário-de-benefício consiste:
(…). § 5.º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios
por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-
contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o
cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios
em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínim Essa tese é
reforçada pelo art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991, que determina que será
considerado tempo de contribuição o “tempo intercalado em que esteve em
gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez”.
Questão, inclusive, que já foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema
704), tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado a tese de que, nos termos do
disposto nos arts. 29, II e § 5º, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos
salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível
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se, no período básico de cálculo – PBC, houver afastamento intercalado com
atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária
(Resp 1.410.433).
Nesse mesmo sentido, também prevê a Súmula n° 73 da Turma Nacional de
Uniformização: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente do trabalho só poderá 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”. 

3. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. Com efeito, o art. 55, II, da Lei 8.213/1991 é claro ao dispor
que o tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio doença
deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, caso dos autos. 

4. Ademais, o art. 29 § 5ª da Lei 8.213/1991 refere que será considerado para cálculo do
salário de benefício o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como salário-de-contribuição. Logo, se exprime que a intenção do legislador foi
a de utilizar o período em que o segurado esteve em benefício para os demais fins
previdenciários, não sendo coerente que se desconsidere o período apenas para fins de
carência e tempo de contribuição.

5. A questão, inclusive, não comporta mais debates, pois restou pacificada no âmbito dos
tribunais pátrios, tendo sido inserida no texto da Instrução Normativa 77/2015 em virtude do
julgamento da ACP nº 0004103-29.2009.4.04.7100:

Art. 153. Considera-se para efeito de carência:
1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
2009.71.00.004103-4 (novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o
cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por
incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que
intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a
seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016).

6. A TNU também se manifestou a respeito editando a Súmula 73 (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.),
assim como o STF no RE 771577 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em sede de
repercussão geral estabeleceu que é possível o cômputo de auxílio doença como período
contributivo desde que intercalado com atividade laborativa (Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014).
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7. Isso posto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art.
55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000299289v3 e do código CRC a502f59d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0036106-52.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSALINA NALI KUSTER (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODOS DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA OU
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 55, II C/C ART. 29, § 5º, AMBOS DA LEI
8.213/1991. SÚMULA 73 DA TNU E STF (RE771577). RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 30) que julgou procedentes os
pedidos da parte autora de concessão do benefício de aposentadoria por idade, mediante
averbação como tempo de contribuição e de carência dos períodos em que esta recebeu
benefício de auxílio doença (07/08/2004 a 21/04/2008, 22/04/2008 a 04/05/2017, 22/04/2008
a 28/11/2008, 18/03/2009 a 03/04/2009, 20/06/2014 a 28/07/2014), concedendo o benefício a
partir do requerimento administrativo realizado em 04/05/2017. Alega, em síntese, que não é
possível computar como carência os períodos em que o segurado esteve em gozo de
benefícios de auxílio doença, posto não haver contribuições vertidas ao RGPS. Contrarrazões
(Evento 42).

VOTO

2. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença quanto à parte impugnada:

(...)
A autora alegou que o INSS não considerou os períodos em que recebeu
benefício previdenciário de auxílio-doença e/ou auxílio-acidente. A
controvérsia se resume a uma questão de direito. O INSS defende que o tempo
em gozo de auxílio-doença não pode ser computado para fins de carência.
O art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que o período de gozo de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez intercalado pode ser contado como tempo de
serviço. E o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que, se o segurado tiver
recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-
se como salário-de-contribuição. Como a lei admite que há salário-de-
contribuição, a jurisprudência faz interpretação extensiva para considerar que
o tempo de fruição de gozo de benefício por incapacidade conta para efeito de
carência, como se tivesse havido recolhimento de contribuição. Afinal, salário-
de-contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado para a
previdência social. A jurisprudência do A Súmula nº 73 da Turma Nacional de
Uniformização, publicada em 13/3/2013, enuncia que “o tempo de gozo de
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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”.
Em relação à possibilidade de cômputo do período de auxílio acidente para fins
de carência, entendo que o referido período pode ser computado. A
jurisprudência admite essa possibilidade:Superior Tribunal de Justiça
pacificou-se nesse sentido: (omissis)
No caso concreto, os benefícios por incapacidade recebidos pela autora foram
intercalados com períodos de contribuição, tendo em vista que a autora estava
empregada. O vínculo com INSTITUIÇÃO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL
ESTE BRASIL foi 01/10/2003 a 04/05/2017. A autora recebeu auxílio-doença
ou auxílio acidente nos seguintes períodos (fl. 120):
-07/08/2004 a 21/04/2008;
-22/04/2008 a 04/05/2017;
-22/04/2008 a 28/11/2008;
-18/03/2009 a 03/04/2009
-20/06/2014 a 28/07/2014.
A autora tem direito ao cômputo dos seguintes períodos: de 07/08/2004 a
21/04/2008, 22/04/2008 a 04/05/2017, 22/04/2008 a 28/11/2008, 18/03/2009 a
03/04/2009, 20/06/2014 a 28/07/2014. Somando com as 143 contribuições
consideradas pelo INSS (fl. 122) e desconsiderando as concomitâncias a parte
autora completou mais de 180 contribuições mensais para fins de carência.  
 

3. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. Com efeito, o art. 55, II, da Lei 8.213/1991 é claro ao dispor
que o tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio doença
deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, caso dos autos. 

4. Ademais, o art. 29 § 5ª da Lei 8.213/1991 refere que será considerado para cálculo do
salário de benefício o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como salário-de-contribuição. Logo, se exprime que a intenção do legislador foi
a de utilizar o período em que o segurado esteve em benefício para os demais fins
previdenciários, não sendo coerente que se desconsidere o período apenas para fins de
carência e tempo de contribuição.

5. A questão, inclusive, não comporta mais debates, encontrando-se pacificada no âmbito dos
tribunais pátrios, tendo sido inserida no texto da Instrução Normativa 77/2015 em virtude do
julgamento da ACP nº 0004103-29.2009.4.04.7100:

Art. 153. Considera-se para efeito de carência:
1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
2009.71.00.004103-4 (novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o
cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por
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incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que
intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a
seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016).

6. A TNU também se manifestou a respeito editando a Súmula 73 (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.),
assim como o STF no RE 771577 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em sede de
repercussão geral estabeleceu que é possível o cômputo de auxílio doença como período
contributivo desde que intercalado com atividade laborativa (Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014).

7. Isso posto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art.
55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000302856v2 e do código CRC 26045b61.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 318



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 75/435

0005546-84.2018.4.02.5053 500000329105 .V6 JES10415© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 0005546-84.2018.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DELARMELINA GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 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 8.213/1991, DESDE QUE CUMPRIDA A CARÊNCIA COM A
UTILIZAÇÃO DE LABOR URBANO OU RURAL. AUTORA NÃO COMPROVA
TRABALHO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NOS PERIODOS
DE 20/10/1976 E 23/10/1981 E DE 01/06/1981 A 30/07/1999.  POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE PERÍODOS REMOTOS E DESCONTÍNUOS PARA FINS DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RESP Nº 1.674.221 E Nº 1.788.404, VINCULADOS AO
TEMA REPETITIVO 1007. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS FUNDAMENTOS.

1. A autora interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 15) que julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por idade (híbrida), mediante reconhecimento de
trabalho rural na condição de segurada especial nos períodos de 20/10/1976 e 23/10/1981 e de
01/06/1981 e 30/07/1999. Sustenta, em síntese, que mesmo com a homologação dos período
de atividade rural o recorrente não teria direito ao benefício pretendido, por se tratar de
período remoto. Alega que, neste caso, deveria ser informado o período remoto de atividade
rural a ser homologado e, ato contínuo, ter sido sobrestado o feito, aguardando o julgamento
do tema 1007 do STJ acerca do caso. Requer, deste modo, sejam reconhecidos os períodos
remotos e descontínuos de trabalho rural em regime de economia familiar, concedendo-lhe o
benefício de aposentadoria por idade (híbrida), ou, caso assim não entenda, seja sobrestado o
feito até pronunciamento a respeito do mérito do Tema 1007. Sem contrarrazões.
 
 

VOTO

2. Busca-se nesta ação a concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 3º, da
Lei 8.213/1991, computando-se o período trabalhado em atividade rural, com contribuições
vertidas ao RGPS para fins de aposentadoria urbana. Trata-se, no entanto, de inovação
legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 que, incluiu o §3º, no artigo 48 da Lei 8.213/1991,
criando uma nova espécie de aposentadoria por idade, conhecida como aposentadoria híbrida.
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3. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural, para fins de
carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria urbana. Entretanto, o
segurado, será equiparado ao trabalhador urbano no requisito etário, ou seja, a idade mínima a
ser considerada é a de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. Com efeito, assim dispõe o
mencionado diploma legal, verbis: 
“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta),
se mulher.
(...)
§ 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.
§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de
acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como
salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de
salário-de-contribuição da Previdência Social.” (grifei)

4. O objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e urbano,
protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no
campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal período
para fins de carência para a concessão de benefício.

5. A respeito do tema, a Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do
Relator, Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida,
argumentando, dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade da
pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda abarrota
os órgãos judiciários em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho pela cidade, passaram a
exercer atividades diferentes das lides do campo”. Trago à colação o julgado supracitado,
verbis: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48,
§§ 3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE
CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO
DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA
AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE.
1. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na
aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo era trabalhadora urbana,
sendo a citada norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural
anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência.
2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: "§
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." 3. Do contexto
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da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela
Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho,
contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram temporária ou definitivamente para
o meio urbano e que não têm período de carência suficiente para a aposentadoria prevista
para os trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º
do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em lei, a aposentadoria por
idade urbana exige a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulher, além de
contribuição pelo período de carência exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais,
as idades são reduzidas em cinco anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo
trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão
dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores
rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana,
já que antes da inovação legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico
de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria
rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em
razão de o curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista
do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008
consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade,
passam a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente quanto ao
tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista
(art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as
evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente trabalharam
e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário. 8. Essa
nova possibilidade de aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial, pois,
além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana (superior em cinco
anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de contribuição direta do segurado que a
aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o sistema previdenciário, o retorno
contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado
permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de migrar para o meio
urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo das situações de êxodo
rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa restrição de direitos
previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão de
que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a previsão constitucional
da uniformidade e equivalência entre os benefícios destinados às populações rurais e urbanas
(art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a preponderância de atividade urbana ou rural
para definir a aplicabilidade da inovação legal aqui analisada. 11. Assim, 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 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 8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui preceituado: REsp
1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em
4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a conjugação de regimes jurídicos de
aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser
observado de acordo com as respectivas regras. 15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei
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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 8.213/1991, não sendo,
portanto, exigível o recolhimento das contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que
concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126 meses de reconhecimento de exercício de
atividades rurais aos 54 meses de atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de
carência por ocasião do requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na
forma prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.”
(Processo:REsp 1407613 RS 2013/0151309-1 Relator(a):Ministro HERMAN BENJAMIN
Julgamento:14/10/2014 Órgão Julgador:    T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe
28/11/2014).

6. Visa a lei proteger aquele que, com a mudança de regime, continuou a trabalhar, só que
contribuindo como trabalhador urbano em momento anterior ao requerimento administrativo.
Caso continuasse a exercer atividades rurais, não teria efetuado o recolhimento de qualquer
contribuição ao regime geral e, ainda assim, seria aposentado sem problema algum. 
 
 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL E
TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO ESTÁ
DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE. 
1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o
período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008, que acrescentou §
3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito etário de 60 anos para
mulher e de 65 anos para homem. 
2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva. Tratando-se de
trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar desempenhando atividade
rural por ocasião do requerimento administrativo não pode servir de obstáculo à concessão do
benefício. A se entender assim, o trabalhador seria prejudicado por passar contribuir, o que
seria um contrassenso. A condição de trabalhador rural, ademais, poderia ser readquirida com
o desempenho de apenas um mês nesta atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do
trabalhador às lides rurais por apenas um mês para fazer jus à aposentadoria por idade. 
3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou homem), o
aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de salários-de-
contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural. 
4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao trabalhador
que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito etário (sessenta ou
sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana. 

7. Deste modo, é indiferente qual o tipo de atividade exercida pela segurada no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo para fazer jus ao benefício
previsto no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização
de ambos os labores, urbano e rural. 
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8. A partir da leitura da sentença, observa-se que não foi apreciado o mérito da
demanda, qual seja, o exercício de atividades rurais em regime de economia familiar por
parte da autora nos interstícios em epígrafe. Na realidade, o Juízo sentenciante absteve-
se de tal apreciação sob os seguintes argumentos, verbis:
 
(...) Vê-se logo que, mesmo admitindo-se, em princípio, o exercício do labor campesino em
todos os períodos para os quais o reconhecimento da circunstância é reclamado, a autora
contaria com, no máximo, 51 meses de serviço rural no período (delimitado acima)
imediatamente anterior à idade mínima (alcançada em 20/04/2009) ou à DER (09/05/2017).
Logo, na hipótese mais favorável possível, em tese, a requerente contaria com apenas 86
meses computáveis para fins de carência (isto é, 35 meses de contribuição e 51 meses de
atividade rural sem contribuição), de 180 meses que lhe são exigidos. 
Assim, pois, desprezado o período remoto, a autora não cumprira, até a DER, o requisito
concernente à carência.

9. Todavia, no tocante à possibilidade de utilização do tempo rural remoto e descontínuo para
fins de cômputo de carência para o benefício de aposentadoria por idade (híbrida) foi
recentemente decida pelo STJ, no sentido de que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e
descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991 pode ser computado para fins de carência
necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado
o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for
a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
(REsp nº 1.674.221 e nº 1.788.404, vinculados ao tema repetitivo 1007).

10. Desta forma, não há óbices à apreciação do mérito da presente demanda, o qual
consiste em verificar se a autora comprovou o efetivo exercício de atividade rural em
regime de economia familiar  durante o período de 20/10/1976 a 30/07/1999. 

11. Compulsando os autos, todavia, nota-se que como início de prova material a autora
anexou registro de transmissão de propriedade rural em nome do Espólio de Maria
Brambina Dalarmelina, sua genitora, datado de abril de 1972; documentos relativos a
propriedades rurais de terceiros; declarações particulares extemporâneas e declaração de
sindicato rural.

12. No que se refere ao registro de transmissão de propriedade rural de sua falecida mãe, nota-
se que o documento é extemporâneo ao período de carência que se pretende comprovar
(1972).

13.  Os demais documentos anexados, por sua vez, não podem ser utilizados como início de
prova material conquanto, no que se referem às declarações particulares, não fazem prova em
face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do
documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”,
e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato em si,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.  Ademais, os termos de
declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não
prestarem compromisso formal com a verdade perante autoridade administrativa ou judicial.
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“A declaração do empregador de que a autora laborou em sua propriedade agrícola é
documento que não pode ser considerado como prova material, pois resume-se numa mera
declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro
Vicente Leal, DJU  16/9/2002). 

14. Impende registrar, por oportuno que, na esteira do entendimento já pacificado pela Turma
Nacional de Uniformização, a Declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais somente
pode ser aceita como início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade
rural se estiver homologada pelo INSS (PEDILEF n.º 200772550090965 e n.º
200850520005072), o que não é o caso dos autos. Ainda, a declaração apenas foi emitida
em 2017. 

14. Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes ao núcleo
familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) que se encontram colacionados aos
autos (Evento 1 OUT1 fls. 23/31 e Evento 1 OUT2 fls. 01/09) não se prestam como prova de
trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época.

15. A comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de prova material
contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal,
conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ. Desta forma, o
conjunto probatório não me convence de que a autora tenha trabalhado em atividade
rural de subsistência no período vindicado. Desnecessária a oitiva de testemunhas,
reputo correta a conclusão administrativa juntada ao processo (evento 1 OUT 13, fl. 13),
emitida em 14/06/17, pelo INSS, que acolho como razão de decidir, em razão da
completude da análise realizada administrativamente acerca do início de prova,
valoração  e dos elementos dos autos. 

16. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
reformando a sentença, contudo, quanto aos fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000329105v6 e do código CRC e7292901.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 1/10/2019, às 15:35:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0003148-26.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NIVALDO BANDEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de aposentadoria por idade rural. Argumentou, em síntese, que o fato de ter trabalhado
por aproximadamente 07 anos com labor urbano não pode afastar sua pretensão, uma vez que
não foram coincidentes com o labor rural prestado. Contrarrazões apresentadas (evento 38).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSENCIA DE
PROVAS QUE PERMITAM O RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL PELO
PERÍODO DA CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE LABOR RURAL NO
PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO DO REQUISITO
ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL
INSUFICIENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA.

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2014
(evento 01 anexo 01 fl. 09), tendo requerido o benefício em 02/02/2017, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, demonstrar o efetivo
exercício de atividade rural entre 1998 e 2014 ou de 2001 a 2017.

No presente caso, afirma o autor que restaram comprovados os seguintes
períodos de labor rural: de 1983 a 1997, de 01/01/1998 a 31/12/2001, de 01/01/2002 a
31/12/2004 e de 02/01/2006 a 30/12/2007.

A princípio, deve-se pontuar que, para ter direito à concessão do benefício
aposentadoria por idade rural, há necessidade de que a atividade rural tenha sido exercida no
momento imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do
implemento da idade mínima, conforme já decidido pelo STJ, no julgamento do REsp n°
1354908 (Recurso Especial representativo de controvérsia), cuja ementa segue abaixo:
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.EMEN: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI
8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA
CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de
representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143
da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo,
quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá
requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei
8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra
transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de
um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a
hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de
forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e
provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de
Processo Civil. ..EMEN: (RESP 201202472193, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ -
PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:10/02/2016 RT VOL.:00967 PG:00585 ..DTPB:.) (gn)

Dessa forma, tem-se que, mesmo se considerada como comprovada a atividade
rural alegada em seu recurso inominado, não seria possível a concessão do benefício.

Ademais, no caso dos autos, a prova material apresentada é escassa, não sendo
suficiente para embasar o pedido autoral. Isso porque, para comprovar o efetivo exercício de
labor rural, a parte autora apresentou: certidão de casamento (evento 01, anexo 01, fl. 12);
declaração de exercício de atividade rural expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(evento 01, anexo 02, fl. 01); ficha de tratamento médico (idem, fl. 02); fichas de matrícula
escolar (idem, fls. 03/06).

A certidão de casamento, celebrado em 09/02/1974, pode ser considerada como
início de prova material, uma vez que ele foi qualificado como lavrador na mesma.

Matrículas escolares de filhos se mostram como meras declarações unilaterais
da parte autora, não podendo servir como início de prova material, além de estarem escritas à
mão, o que mitiga o seu valor probante (possibilidade de inclusão/alteração de datas e dados).
O mesmo se pode afirmar acerca das fichas de atendimento de médico.

Por fim, impende registrar, por oportuno que, na esteira do entendimento já
pacificado pela Turma Nacional de Uniformização, a Declaração de Sindicato de
Trabalhadores Rurais somente pode ser aceita como início de prova material apto a
demonstrar o exercício de atividade rural se estiver homologada pelo INSS (PEDILEF n.º
200772550090965 e n.º 200850520005072), o que não ocorreu no presente caso. Assim, a
declaração apresentada não pode ser usada.

Assim, tem-se que a prova material apresentada se resume à certidão de
casamento do autor, ocorrido em 1974, produzida mais de 20 anos antes do início do período
de carência em que o recorrente deve demonstrar o preenchimento da carência. Ou seja, não
há nos autos nenhum documento contemporâneo que comprove que ele exerceu atividade
rural durante o período de carência ou antes do implemento dos requisitos, motivo pelo qual,
de acordo com a Súmula 149 do STJ, não há como se conceder o benefício pretendido.
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Ademais, conforme pontuado pela sentença recorrida, a prova testemunhal não
pôde confirmar o exercício do labor rural necessário, uma vez que:

A primeira testemunha só confirmou exercício de atividade rural do autor, em especial,
no período de 1983 a 1997. Nem sequer mencionou se o autor teria trabalhado na roça
depois disso. A segunda testemunha disse o autor trabalha na roça ainda, mas nem
sequer soube informar a última propriedade em que o autor teria trabalhado.

Desta forma, entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), estando o julgado em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal:

"Em depoimento pessoal, o autor admitiu que trabalhou como auxiliar  pedreiro
numa empresa incumbida de construir um hotel na região em que ele morava e
não negou ter exercido atividade urbana em outros períodos. As anotações na
CTPS confirmam todos aqueles vínculos de emprego urbanos (fls. 49 e 50). 

No processo administrativo, o autor ainda declarou ter trabalhado como
vendedor ambulante em período que não soube informar (fl. 88). A
jurisprudência não exige que o início de prova material abranja todo o período
de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização).

 Entretanto, quando o trabalhador rural passa a exercer atividade urbana e
posteriormente retoma a atividade rural, é necessária a formação de início de
prova material autônomo para cada um dos períodos de atividade rural: o
anterior e o posterior ao exercício da atividade urbana. A Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento submetido ao regime do
art. 543-C do CPC, que “a extensão de prova material em nome de um
integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a
exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza
urbana” (RESP 1.304.479, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJE 19/12/2012). 

Da mesma forma, quando o documento antigo está em nome do próprio
requerente e ele tenha exercido atividade urbana posteriormente à formação do
documento, o documento antigo não serve como indício de que o requerente
tenha voltado a exercer atividade rural. O documento mais recente apto a
formar início de atividade rural está datado do ano 2000. A partir de 2005, o
autor trabalhou sucessivas vezes durante períodos superiores a um ano em
atividade urbana. 

Não há nenhum início de prova material contemporâneo ao período posterior a
2005, de forma a legitimar a eventual comprovação de tempo de serviço rural
nos períodos intercalados com o exercício de atividade urbana entre 2005 e
2017. Além de faltar início de prova material de atividade rural contemporâneo
ao período posterior a 2005, a prova testemunhal tampouco foi produtiva em
comprovar esse tempo de serviço rural recente."
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Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO APRESENTADO PELA
PARTE, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000307713v4 e do código CRC 95db5f7f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:25
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RECURSO CÍVEL Nº 5000746-81.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARLENE BARBOZA ESTEVAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente o
pedido autoral, de concessão de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, que
apresentou prova material, corroborada por prova testemunhal, de que trabalhou como
lavradora pelo período suficiente ao preenchimento da carência. Contrarrazões apresentadas
(evento 34).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONJUNTO DE
PROVA INSUFICIENTE.  RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2017,
tendo requerido o benefício em 27/07/2017, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício de atividade rural entre
meados de 2002 até 2017.

Para comprovar a realização de atividade rural na qualidade de segurado
especial, a requerente apresentou os seguintes documentos: certidão de casamento (evento 01
anexo 02 fl. 5); contrato de parceria agrícola (evento 17); recibo de entrega de declaração de
ITR referente a propriedade de terceiro (fl. 10/21); cópia de notas fiscais de empacotadeira de
produtos agrícolas (fls. 22/23, 26, 28, 36/37); recibo de pagamento de produtos agrícolas (fls.
24); receitas agronômicas (fl. 25 e 27, 29/30, 38/43); certidão expedida pela Justiça Eleitoral
(fl. 31); declaração de terceiro (fl. 32/33);

Com efeito, os termos de declaração (fls. 32/33) constantes de instrumento
particular não fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve
que “as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia,
contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a
declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua
veracidade”. Ademais, os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o
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agravante de os declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade perante
autoridade administrativa ou judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou
em sua propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como prova material,
pois resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp
nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

A certidão de casamento, no presente caso, pode compor início de prova
material, uma vez que, ao tempo da celebração, em 1981, o marido da autora foi qualificado
como lavrador.

Via de regra, não reputo válidas notas fiscais de compra de insumos agrícolas ou
de venda de produtos agrícolas como início de prova material, sobretudo quando foram
elaboradas à mão, como aquela constante à fl. 24 dos autos. Por outro lado, considerando que
a nota de fl. 36/37 possui autenticação, reputo que a mesma pode compor início de prova
material válido em relação ao período próximo à sua emissão, ocorrida em 16/02/2017.

Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes ao
núcleo familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) não se prestam como prova de
trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época. Assim, os comprovantes
de pagamento de ITR em nome do Sr. Joel não podem ser utilizados para indicar o exercício
de atividade rural.

Ademais, o contrato de parceria agrícola apresentado pode ser utilizados, no
caso sob análise, para compor início de prova material, mas somente a partir do
reconhecimento de firma contemporâneo (em 26/01/2010), que permite confirmar a data de
sua celebração, conforme entendimento esposado pela TNU no PEDILEF
2007.72.52.00.09928. Por outro lado, admitir a afirmativa inserida na declaração de
existência de contrato verbal desde 2003, com base em relato basicamente testemunhal (da
parte autora e do parceiro agrícola), é afastar, a meu ver, a exigência estabelecida na Súmula
149 do STJ.

Por fim, as receitas agronômicas datadas e assinadas, em nome da autora,
também podem compor início de prova material. No caso, encontram-se legíveis, assinadas e
datadas aquelas produzidas em 18/02/2010, 15/03/2010, 20/04/2010, 16/02/2017 e
05/05/2017.

Da análise acima, conclui-se que, quando considerado o período em que a
autora deve comprovar o preenchimento da carência (entre 2001 e 2017), somente o contrato
de parceria agrícola (2010), a nota fiscal autenticada (2017) e as receitas agronômicas (de
2010 e 2017) são início de prova contemporânea.

Desta forma, ainda que nos termos da Súmula n° 14 da TNU, não se exija que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício,
deve-se ter em mente que, no caso, somente existem documentos que indiquem que, após seu
casamento, a requerente exerceu atividades laborativas a partir de janeiro 2010, e, depois,
somente em 2017, o que torna a prova material extremamente frágil.
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Além disso, a própria autora, em seu depoimento, informou que, depois de
casada, somente voltou a exercer atividade rurícola depois que seu filho mais novo completou
10 anos de idade, não sabendo precisar em que ano isso ocorreu, tendo, genericamente,
afirmado que trabalhou durante 15 anos na propriedade do Sr. Joel, com quem firmou
contrato de parceria.

Apesar de a primeira testemunha, filho do proprietário, ter confirmado que a
autora permaneceu na propriedade do pai desde 2003, trabalhando na área de 1.2 hectares
objeto do contrato, a segunda testemunha forneceu informação contraditória àquela
apresentada pela autora, ao informar que a recorrente sempre trabalhou com seu marido,
somente se afastando da roça quando se encontrava doente.

Dessa forma, o conjunto probatório não apresenta coesão o suficiente para
comprovar que a autora, antes de 2010, exercia atividades rurícolas em regime de economia
familiar. Não se está aqui negando a possibilidade de efeito retrospectivo à
documentação apresentada, mas somente se reconhece que a fragilidade da prova produzida
nos autos não permite afirmar, com convicção, que a autora exercia atividade agrícola desde
2002, de forma a preencher a carência necessária à concessão do benefício.

Diante disso, a sentença deve ser integralmente mantida nos termos em que
proferida. O juiz analisou corretamente o conjunto de prova dos autos, os depoimentos não
comprovam a atividade rural pela autora de forma habitual e em regime de economia familiar
durante o período de carência. Vejamos a sentença: 

"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 (fl. 5, doc. 3, evento 1);

 Certificado de quitação junto à Justiça Eleitoral, qualificando a autora como
trabalhadora rural (fl. 31, doc. 3, evento 1);

 Contrato de Parceria Agrícola (fls. 2/4, doc. 9, evento 17).

                        Em depoimento pessoal a autora afirmou que trabalhou na roça quando era
jovem e que após se casar ficou cuidando dos filhos até que eles ficassem “crescidos”. A
autora afirmou que o filho mais novo da autora possui 28 anos.

                        A primeira testemunha afirmou que a autora trabalha com o seu pai desde mais
ou menos 2003, sendo que nunca se afastou da roça.

                        Já a segunda testemunha afirmou que logo após se casar a autora passou a
trabalhar na roça do Sr. Joel.

                        Pois bem.
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                        Tendo em vista a afirmação da autora de que deixou o meio rural para cuidar
dos filhos, sendo que o mais novo possui 28 anos e o mais velho 38 anos, é de se reconhecer
que a autora se afastou do meio rural por pelo menos 20 anos, até que o filho mais novo
completasse a idade de 10 anos, como afirmou em depoimento pessoal.

                        Considerando esse fato, não há como se reconhecer que a autora tenha
completado a carência necessária para a fruição do benefício após o seu retorno ao labor
rural, já que o contrato de comodato foi assinado em 2009, sendo retroativo a 2003
(justamente os 15 anos que a autora necessitaria).

                        Diante desse quadro, só há como ter certeza do retorno da autora ao labor a
partir da assinatura do contrato, em 2009.

 Por fim, ressalto que o depoimento da segunda testemunha foi completamente contraditório
ao depoimento pessoal, já que informou que a autora continuou a trabalhar mesmo após ter
se casado, sem interrupção."

 

Considerando que a autora deveria comprovar 180 meses de atividade rural no
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do
requisito etário (nos termos do art. 143 da Lei n° 8.213/91 e da Súmula n° 54 da TNU),
conclui-se ela não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural.  

 

III– DISPOSITIVO

 

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE AUTORA, E
NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000288036v7 e do código CRC feccee3b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 321



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 89/435

0008415-26.2018.4.02.5051 500000323697 .V3 JES10842© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 0008415-26.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SOLIMAR PEDRO ALTOE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente seu
pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, que apresentou
início de prova material contundente, e que o fato de sua esposa auferir renda como pedagoga
não é suficiente para se concluir que o autor não estaria trabalhando. Não foram apresentadas
contrarrazões

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. ESPOSA POSSUI VÍNCULO URBANO E AUFERE RENDA
RELEVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. TESTEMUNHAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA CORROBORAR
ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

 

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2017
(evento 1, OUT 3, fl. 3), tendo requerido o benefício em 26/10/2017, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar, a princípio,
o exercício de atividade rural entre meados do ano 2001 e 2017.

Para comprovar a realização de atividade rural na qualidade de segurado
especial, o requerente apresentou os seguintes documentos: identidade expedida pelo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vargem Alta (evento 01, OUT3, fl.4; recibos de
pagamento de contribuição ao STR (idem, fl. 5/7); ficha hospitalar (idem, fl. 8); fichas de
matrícula escolar (idem, fls. 9/10); ficha de laboratório de análise de solo (idem, fl. 11); notas
fiscais de venda de insumos agrícolas (idem, fls. 12/13); contrato de comodato (idem, fl. 14);
declaração de ITR referente a propriedade de terceiro (idem, fls. 15/17); declaração de
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exercício de atividade rural expedida pelo STR (idem, fls. 36/37); certidão de casamento
(idem, fl. 40); registro de imóvel rural (idem, fls. 55); certidões de óbito de sua mãe e seu pai
(idem, fls. 56/57); declarações particulares de terceiros (idem, fls. 58/67).

No caso, a identidade expedida pelo STR pode ser utilizada para indicar que, ao
tempo da admissão (20/11/2006), o autor exercia atividades rurícolas. Por outro lado, os
recibos de pagamento de contribuição indicados à fl. 5 não podem ser utilizados, pois foram
feitos à mão (o que permite a alteração ou inserção de dados), além do fato de se referirem ao
pagamento de contribuições pretéritas. Nesse sentido, observa-se que, em 2006, ele teria
efetuado o pagamento das contribuições que deveriam ter sido pagas em 2004 e 2005, e que,
em 2001 (?) ele teria efetuado o pagamento das contribuições de 2006 – o que confirma que o
suposto pagamento não poderia sequer ser considerado contemporâneo.

Os recibos de fls. 6/7, embora não tenham sido feitos à mão, tampouco constam
de autenticação mecânica, apesar de indicar que os pagamentos referentes aos anos de 2014,
2015 e 2016 foram feitas no ano respectivo. Por outro lado, também indicam que, em 2013, o
autor teria pago as contribuições devidas entre 01/01/2008 e 31/12/2013 – o que somente
confirma que não como confirmar a contemporaneidade dos pagamentos.

Fichas escolares também se mostram como meras declarações unilaterais da
parte autora, não podendo servir como início de prova material, além de estarem escritas à
mão, o que mitiga o seu valor probante (possibilidade de inclusão/alteração de datas e dados).
O mesmo pode se afirmar em relação ao conteúdo declaratório da ficha hospitalar.

A ficha de análise do solo apresentada, solicitada pelo autor, não se encontra
assinada por responsável técnico e não conta com autenticação mecânica, o que não permite
confirmar o momento de sua expedição. Dessa forma, tem uso limitado para compor início de
prova material, sobretudo quando considerado que, supostamente, foi emitida em 02/08/2000,
sendo que, no ano seguinte, quando o autor contraiu casamento, ele declarou exercer a
profissão de “comerciário”.

A certidão de casamento não pode ser utilizada, uma vez que, nela, ele foi
qualificado como “comerciário”, e sua esposa, como “pedagoga”.  Ainda, as certidões de
óbito de seus pais tampouco podem ser utilizadas, pois delas não consta que qualquer deles
exercia atividade de lavrador.

Com efeito, os termos de declaração constantes de instrumento particular (fl.
58/67) não fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve que
“as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia,
contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a
declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua
veracidade”.  Ademais, os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o
agravante de os declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade perante
autoridade administrativa ou judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou
em sua propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como prova
material, pois resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais”
(EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).
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Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes ao
núcleo familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) não se prestam como prova de
trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época. Assim, as escrituras
públicas e os comprovantes de pagamento de ITR não podem servir de início de prova
material do labor da requerente.

Via de regra, não reputo válidas notas fiscais de compra de insumos agrícolas ou
de venda de produtos agrícolas como início de prova material, sobretudo quando foram
elaboradas à mão. Por outro lado, considerando que as notas apresentadas possuem
autenticação, reputo que podem compor início de prova material válido em relação ao período
próximo à sua emissão, ocorrida em 24/05/2016 e 21/02/2017.

Por fim, o contrato de parceria agrícola apresentado somente pode ser
considerado a partir do momento em que houve o reconhecimento de firma, nas trilhas da
decisão exaurida pela TNU no PEDILEF 2007.72.52.00.09928. Assim, no caso dos autos,
não pode ser considerado, uma vez que não houve o devido reconhecimento. Por outro lado,
admitir a afirmativa inserida com relação à existência de contrato verbal desde 1990, com
base em relato basicamente testemunhal (da parte autora e do parceiro agrícola), é afastar, a
meu ver, a exigência estabelecida na Súmula 149 do STJ.

Conclui-se, nesse passo, que os único documentos válidos, apresentados pelo
autor, capazes de compor prova material são a identidade expedida pelo STR (2006), as notas
fiscais de insumos agrícolas (2016 e 2017), tratando-se, portanto, de início de prova material
frágil.  Nos termos da Súmula n° 14 da TNU, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.

Contudo, os demais elementos dos autos não foram suficientes para
confirmar que o recorrente exerceu atividade rural na qualidade de segurado especial
durante os períodos alegados, sobretudo quando se observa que sua esposa ter
trabalhado como pedagoga durante muitos anos, auferindo, atualmente, o valor de
R$3.900,00 mensais.

Diferentemente do que afirma o autor, o fato de sua esposa trabalhar como
pedagoga, auferindo renda relevante (de aproximadamente 4 salários mínimos) não leva à
conclusão de que ele não exerce o trabalho rural, mas somente que, caso o faça, tal labor não
se dá no regime de economia familiar. Tal regime é caracterizado por aquele em que o
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e em condições de mútua dependência e colaboração, sem
a utilização de empregados permanente (art. 11, §1°, Lei n° 8.213/91).

Considerando que a esposa da autora aufere renda relevante com
pedagoga, tem-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar sua
qualidade de segurado especial, uma vez que não restou demonstrada a
indispensabilidade de seu labor rural para a subsistência do núcleo familiar, conforme
exigência legal.
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Ademais, ainda se deve considerar que o próprio autor possui histórico de labor
urbano, na qualidade de empresário e comerciário e que a prova oral prestada não foi
contundente e suficiente para comprovar que ele trabalhou como segurado especial
durante o período alegado.

Dessa forma, entendo que o indeferimento do INSS foi correto, uma vez que
não foram apresentados documentos contemporâneos suficientes para indicar o efetivo
exercício de labor rural pela requerente, e que o conjunto probatório não possuiu coerência e
contundência necessárias à comprovação do labor rural supostamente realizado pela autora.

Considerando que ele deveria comprovar 180 meses de atividade rural no
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do
requisito etário (nos termos do art. 143 da Lei n° 8.213/91 e da Súmula n° 54 da TNU),
conclui-se ele não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural.  

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE AUTORA, E,
NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000323697v3 e do código CRC 1f9f31eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 5002895-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: PAULO SILVERIO CORREIA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

O autor interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural. Alega que comprovou, mediante início de prova
material corroborada por prova testemunhal, que se dedicou às lides campesinas pelo período
discutido. Contrarrazões apresentadas (evento 37).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. VÍNCULO COMO
EMPREGADO EM EMPRESA DE CAFÉ E GADO. O QUE DEFINE A NATUREZA
DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO É A ATIVIDADE REALIZADA PELA EMPRESA,
NÃO A PRÓPRIA ATIVIDADE EXERCIDA PELO EMPREGADO. RECONHECIDA
A NATUREZA DE ATIVIDADE AGROECONÔMICA DEVE SER RECONHECIDO
COMO RURAL O VÍNCULO EMPREGATÍCIO ESTABELECIDO COM OS
EMPREGADOS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA
REFORMADA.

 

 

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2017
(fl. 01, evento 01, CERTICAS5), tendo requerido o benefício em 16/05/2017, devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o
exercício de atividade rural entre 2001 e 2017.

No presente caso, o autor apresentou CTPS (evento 01, CTPS4), afirmando ter
trabalhado na como vaqueiro na indústria de massas alimentícias, como motorista agrícola
para Francisco José Gonçalves e para Bruno Anicio, e, ainda, como gerente de propriedade
rural, para Alex Assis de Carvalho.  Dessa forma, entende o INSS que, apesar de já possuir a
carência exigida de 180 contribuições, o autor somente poderia se aposentar quando atingir a
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idade exigida pelo art. 48 da Lei n. 8.213/91, qual seja, 65 (sessenta e cinco) anos, uma vez
que entende que as atividades realizadas pelo autor são classificadas como atividades
urbanas, e não rurais.

Assim, a controvérsia reside em determinar se a natureza do trabalho realizado
pelo autor para as empresas acima possuiu natureza eminentemente urbana ou rural.

A princípio, verifico que, em relação ao vínculo com a empresa Indústria de
Massas Alimentícias Viloni, que durou de 13/05/1985 até 12/05/1987, seu cargo consta como
“vaqueiro” e a empresa se classifica como estabelecimento agropecuário.

Por sua, o vínculo empregatício que possuiu com o empregador Francisco José
Gonçalves Pereira (Fazenda Nova Coimbra) foi anotado como exercido no cargo de
motorista, não havendo indicação de espécie do estabelecimento. Referido vínculo durou de
01/03/2001 a 09/08/2001.

Ainda, o vínculo existente com Bruno Anicio Pereira (Fazenda Nova Coimbra),
também na condição de motorista, perdurou entre 10/08/2001 a 14/07/2007, tendo sido
anotado que o estabelecimento possuía natureza rural.

Por fim, como gerente de propriedade rural, ele trabalhou de 02/05/2011 até, ao
menos, a data do requerimento administrativo, para o proprietário Alex Assis de
Carvalho.

A partir disso, foi realizada audiência de instrução de julgamento com o fim de
verificar se o labor exercido pelo autor envolvia, de fato, atividades agrícolas. Conforme
indicado pela sentença recorrida:

(...)

"Depoimento pessoal: tem 61 anos; mora no Córrego Cachoeirinha, Maricará,
Cariacica/ES; trabalha na propriedade de Alex, com CTPS, como gerente de
propriedade rural, mas trabalha em serviço braçal de roça, com cana e milho,
para alimentar animais; também cuida dos animais; Alex tem outros dois
funcionários, que fazem a mesma atividade; o autor supervisiona os outros
dois, porque é o responsável pela produção; tem direito a férias; começou na
propriedade do Alex em 2011, conforme CTPS; antes, trabalhou na Fazenda
Nova Coimbra, onde 1979 a 2011; a fazenda foi vendida sucessivamente, e o
autor ficava; o registro da CTPS era motorista agrícola; o autor conduzia um
caminhão transportando os trabalhadores rurais, e o autor também trabalhava
na roça; precisava ter o registro de motorista para poder dirigir o caminhão;
mas o autor também trabalhava com lavoura de café, e depois pasto; trabalhou
na Catuaba Indústria de Bebidas, cuja família também era proprietária da
Fazenda Nova Coimbra; trabalhou 5 meses na fábrica, mas voltou para a
Fazenda Nova Coimbra; por motivo de acomodação, o registro na CTPS
permaneceu; trabalhou na Indústria de Massas Alimentícias, mas trabalhava
como vaqueiro em Santa Leopoldina.
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Testemunha Arlindo Sant Anna: depoente é lavrador e já trabalhou na Fazenda
Nova Coimbra durante uns 9 anos, como diarista; ficou na Fazenda de 2000 a
2009, aproximadamente; conhece o autor há mais de 30 anos; autor já
trabalhou na Fazenda Nova Coimbra; autor conduzia o caminhão que levava
os trabalhadores e também trabalhava na roça junto com os demais; autor
trabalhava em diária também; Paulo já trabalhava na Fazenda Nova Coimbra
e lá continuou depois que depoente saiu; Paulo nunca trabalhou em indústria;
nunca ouviu falar de Catuaba Indústria de Bebidas ou de Indústria de Massas
Villoni; conhece o autor do trabalho rural.

Testemunha Guilherme Martins Dettmann: depoente é lavrador e já trabalhou
na Fazenda Nova Coimbra de 1993 a 2005, aproximadamente; depoente não
tinha CTPS assinada, mas trabalhava como diarista; trabalhou com o autor
nessa propriedade; a Fazenda teve vários proprietários; autor era encarregado
e acha que tinha CTPS assinada; autor conduzia uma caminhonete para
transportar os trabalhadores, e também trabalhava com eles no pasto; conhece
Catuaba Indústria de Bebidas, mas não sabe se Paulo trabalhou lá; não sabe
quem é o proprietário da Catuaba; em 2005, o autor ficou na Fazenda, onde
permaneceu durante muitos anos; atualmente, autor trabalha no meio rural
numa propriedade em Cariacica; o autor tinha a mesma rotina que os outros
trabalhadores rurais, só que também conduzia o caminhão.

Testemunha Ivolmar Freire: depoente é motorista na região de Maricará,
Cariacica; conhece o autor há 10 ou 12 anos; autor trabalha num sítio na
região; autor trabalha capinando, colhendo milho, cuidando de animais etc;
como motorista, já passou pela propriedade onde o autor trabalha; há outros
trabalhadores rurais na mesma propriedade.

Os depoimentos colhidos em audiência foram coesos e endossaram a tese
autoral de que os registros constantes em sua CTPS não retratariam a
realidade da natureza do trabalho efetivamente realizado. Ou seja, a prova
testemunhal apontou no sentido de que o trabalho exercido pelo autor foi
predominantemente rural. Segundo as testemunhas, o trabalho do autor como
motorista se resumia a conduzir o veículo para transportar os trabalhadores
rurais para a lavoura, na qual o próprio autor também exercia o trabalho
braçal".

 

Assim, restou comprovado que, durante o período em que o autor trabalhou para
a Fazenda Nova Coimbra, ou seja, para Bruno Anicio Pereira e Alex Assis de Carvalho,
apesar de ter sua carteira anotada como motorista, ele exerceu atividade de natureza
eminentemente rural. Em verdade, entendo que tal fato não é relevante para a classificação
do autor como empregado urbano ou rural, uma vez que a atividade foi prestada para empresa
que explora atividade agroeconômica, em se tratando de empresa que produz café e carne
bovina, conforme revelou a prova testemunhal

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 323



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 96/435

5002895-53.2018.4.02.5001 500000319299 .V3 JES10842© JES7060

Em conformidade com a previsão dos artigos 2º e 3° da Lei n. 5.889/73, o que
caracteriza o empregado como rural é a natureza da atividade de seu empregador, e não
exatamente a função que ele exerce dentro da empresa:

 

Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico,
presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e
mediante salário.

Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica,
proprietário ou não, que explore atividade agro-econômica, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.

No mesmo sentido, colaciono julgado do TRF da 3ª Região:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. OPERADOR DE
MOTOSSERRA. IMEDIATISMO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO
JULGAMENTO. 1. No que tange ao imediatismo do trabalho rural ao requerimento do
benefício de que trata a lei, ficou assentado em recente decisão proferida em sede de
Recurso Especial Representativo de Controvérsia que o trabalhador rural tem que estar
exercendo o labor campestre ao completar a idade mínima exigida na lei, momento em
que poderá requerer seu benefício. 2. No caso dos autos, a parte autora completou a
idade necessária em 01.10.2012. Ao contrário do que restou alegado pelo INSS, o
vínculo iniciado em 01.10.2007, e não encerrado até a data da DER (02.09.2013),
conforme fl. 36, deu-se na empresa "Mário José de Queiroz/ME", na função de
operador de motosserra (CTPS, fl. 26). As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram o
labor em plantações de eucaliptos (fls. 79/80). 3. O empregado que presta seus serviços
no campo como operador de motosserra, a exemplo do que ocorre com o tratorista, é,
nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 5.889/73, trabalhador rural. 4. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alteração no
resultado do julgamento.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Egrégia Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, sem alteração no resultado do julgamento, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
2108960 0039626-55.2015.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON
PORFIRIO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2018
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

Quanto aos demais vínculos, não há sequer falar em necessidade de
comprovação da atividade exercida, eis que descrita na CTPS do autor, cuja presunção de
veracidade não foi afastada. Diante disso, tem-se que todos os vínculos acima apontados
devem ser considerados para a concessão de aposentadoria rural, uma vez que se tratam
de empregos exercidos em estabelecimento agroindustriais (Indústria de Massas
Alimentícias Viloni), e rurais (Fazenda Nova Coimbra e propriedade pertencente à Alex
Assis de Carvalho).
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Diante disso, diferentemente do que decidiu a sentença recorrida, não há
necessidade de complementação de início de prova material, pois os vínculos anotados, por
si, quando somados, já ultrapassam o período de carência exigido para a concessão do
benefício. Somente haveria necessidade de apresentação de início de prova material
complementar no caso de o autor, somados os vínculos como empregado rural, ainda
necessitasse de averbação de período de labor exercido na qualidade de segurado especial - o
que não ocorre no caso.

Considerando, ainda, que a previsão de diminuição do requisito etário do art.
48, §1°, da Lei n° 8.213/91 se aplica a todos os trabalhadores rurais e não somente ao
segurado especial, nada impede que o período em que o autor trabalhou na condição de
empregado rural seja computado para fins de concessão de aposentadoria por idade rural,
quando, como no presente caso, resta demonstrado que o trabalhador realmente desenvolvia
atividades de caráter eminentemente rural.

Na hipótese, conforme já dito. verifica-se que o autor somente trabalhou como
empregado rural durante período que, somado, ultrapassa o valor necessário ao
preenchimento da carência, que, no caso, é somente de 180 contribuições.

Diante disso, conclui-se que o autor faz jus à concessão de aposentadoria por
idade rural, na qualidade de empregado rural, uma vez que preencheu os requisitos
necessários para tal, quais, sejam, carência de 180 contribuições e idade de 60 (sessenta)
anos.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO AUTOR, E, NO
MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para, reformando a sentença, condenar o INSS a
conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em 16/05/2017
(data da entrada do requerimento administrativo). Os valores atrasados deverão ser pagos
após o trânsito em julgado da presente e observada a prescrição quinquenal, devendo ser
corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da
citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os
juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações
referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros
de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária. Sem condenação em custas, nem em honorários, a teor do disposto no
art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319299v3 e do código CRC 671eb377.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002472-93.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES (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 extinto, sem julgamento do mérito, o pedido de reconhecimento de tempo de
serviço rural de 1997 a 29/04/2010 e improcedente o pedido de reconhecimento de período de
trabalho rural entre 30/04/2010 e 24/08/2017, bem como o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural ou híbrida. Aduz, em síntese, que deve haver a mitigação da
coisa julgada material e que as provas apresentadas demonstram que ela trabalhou como
segurada especial desde 1997, o que lhe daria direito à concessão de aposentadoria por idade
rural, ou aposentadoria híbrida, quando somado o período em que exerceu atividade urbana,
entre 10/11/1993 e 15/03/1996. Contrarrazões apresentadas (evento 33).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA PARCIAL. PARTE DO PEDIDO E
CAUSA DE PEDIR JÁ FORMALIZADOS AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNE AO PERÍODO POSTERIOR
ÀQUELE COMPREENDIDO PELA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
149 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

No que toca a possibilidade de mitigação da coisa julgada, não há como acolher
a pretensão recursal. Ainda que a decisão proferida nos autos do processo 0006761-
17.2012.4.02.5050 não tenha transitada em julgado por completo, conforme pontuado pela
sentença recorrida, somente permanece a discussão aberta em relação à possibilidade de
cobrança dos valores recebidos em decorrência da revogação da tutela anteriormente
concedida. Assim pode-se dizer que já houve coisa julgada quanto ao mérito, sendo
vedado à parte discutir labor rural eventualmente prestado entre 1995 e a data do
requerimento administrativo impugnado na ação anterior (29/04/2010).

Aliás, a repetição das demandas demonstra o intento de, por via transversa,
ignorar o pronunciamento judicial sobre a improcedência do pedido referente ao período em
questão.

De fato, não há identidade total da causa de pedir e pedido dessa ação com as
ações anteriores, mas resta patente a coisa julgada com relação a parte do pedido da
autora. O fato de ter realizado novo requerimento administrativo não transfigura a causa de
pedir do autor, referente ao período de 1997 a 29/04/2010, em causa de pedir nova. Esse
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período já foi objeto de julgamento, que não pode ser novamente analisado quantas vezes
pretender o autor formular novo requerimento administrativo. O novo requerimento
administrativo não tem o condão de relativizar a coisa julgada já formada nos processos
anteriores, podendo apenas abrir a possibilidade de reconhecimento do tempo rural posterior
ao período alcançado pelo trânsito em julgado. Os novos documentos apenas autorizam a
análise do mérito pelo juízo sentenciante considerando o período não abarcado pela coisa
julgada. 

Ou seja, no compasso do que foi alegado na sentença, em relação ao referido
período, existe identidade de partes, pedido (concessão de aposentadoria por idade) e causa
de pedir (realização de trabalho na condição de segurado especial), em consonância com a
previsão do art. 337, §2°, do CPC. O fato de ter apresentado novos argumentos ou ter
feito novo requerimento administrativo não muda a característica dos aspectos acima
mencionados.

Nos termos do art. 508 do CPC/15 (art. 474 do CPC/73), com o trânsito em
julgado reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ou seja, não cabe trazer novos
argumentos, em processo distinto, visando à reabertura de discussão encerrada em processo
anterior, já coberto pelo manto da coisa julgada, uma vez que somente naquele momento
caberia levantar os argumentos dos quais faz uso no momento. Nesse sentido, o fato de o
autor afirmar, no presente processo, a existência de ‘fatos novos’, conforme pontuado pela
sentença, não afasta a ocorrência da coisa julgada.

Entendimento diverso violaria o princípio da segurança jurídica, na medida em
que permitiria reabertura ad eternum de processo já coberto pela coisa julgada, bastando à
parte se utilizar, a cada momento, de alegação não arguida no processo anterior – o que não é
permitido, conforme disposição do art. 508 do CPC.

Desde já, ressalta-se que o STJ já decidiu pela impossibilidade de rediscussão
da questão, ainda que com fundamento em nova prova, quando houve o julgamento do mérito
na primeira ação de aposentadoria intentada. É o que se pode depreender do julgado abaixo:

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. POR IDADE. EXTENSÃO DA
COISA JULGADA. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO . REsp
1.352.721. IMPOSSIBILIDADE DE ABRIR NOVA DISCUSSÃO EM VIRTUDE DE
PROVA NOVA. I - A questão controversa diz respeito à extensão da coisa julgada nas lides
previdenciárias. II - No caso dos autos, a segurada alega que o seu pedido foi inicialmente
julgado improcedente em ação anteriormente ajuizada, mas que agora, diante de novo
conjunto probatório, entende que faz jus ao benefício. III - Ora, nos termos do art. 508 do
CPC/15 (art. 474 do CPC/73), com o trânsito em julgado reputa-se deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido. IV - Assim, a existência de prova nova não tem o condão de abrir nova
possibilidade de discussão sobre questão já decidida. V - Isto porque vigora na legislação
processual civil brasileira o trânsito em julgado determinado pelo resultado do processo.
Diferentemente seria se o trânsito em julgado fosse secundum eventum probationis, ou seja
segundo o resultado da prova, em que, alcançada nova prova, poderia o autor propor nova
ação. VI - Tal debate foi travado no REsp 1.352.721, submetido ao rito do art. 543-C, do
Código de Processo Civil, em que se rejeitou proposta do Min. Mauro Campbell para que a
tese adotada fosse no sentido de que, na ausência de prova constitutiva do direito
previdenciário, o processo seria extinto com fulcro no artigo 269, I, do CPC, com julgamento
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de mérito, sendo a coisa julgada material secundum eventum probationis. VII - A tese adotada,
diferentemente, foi no sentido de que 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 (REsp
1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado
em 16/12/2015, DJe 28/04/2016) VIII - Ora, no caso dos autos, pelo que se infere o processo
inicialmente interposto, e que ocasionou a litispendência, teve o seu mérito julgado (fl. 157):
IX - Sendo assim, e tendo em vista a tese adotada nesta e. Corte, tenho que a existência de
nova prova não possibilita a rediscussão da questão, por força do disposto no art. 508 do
CPC/15. X - Não se está aqui a dizer que a decisão que inicialmente negou provimento ao
pedido está certa ou errada, mas o fato é que houve decisão de mérito, em que o acórdão
recorrido relata não insuficiência de provas, mas sim ausência de direito, o que obsta a
proposição de nova ação com a alegação de que agora há a existência de um conjunto
probatório aprimorado. Como se sabe, a coisa julgada não está relacionada à verdade ou
justiça, mas sim à estabilidade jurídica. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no
REsp 1484654, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe. de 04/05/2016. XI - Agravo
interno improvido. ..EMEN:(AINTARESP 201701542254, FRANCISCO FALCÃO, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/04/2018 ..DTPB:.)(gn)

Diante disso, deve ser mantida a sentença no que toca o reconhecimento da
existência de coisa julgada.

Desde logo, percebe-se que não é possível o preenchimento da carência
necessária à concessão do benefício aposentadoria por idade rural ou híbrida, uma vez, sendo
certo que o autor não pôde comprovar que ostentava a qualidade de segurado na edição da Lei
n. 8.213/91, a ele não se aplica a tabela de transição prevista no art. 142 da referida lei –
sendo necessária, portanto, a comprovação de efetivo exercício de labor rural por 180 meses,
ou 15 anos.

No que toca o período de labor rural supostamente exercido a partir de
30/04/2010, observa-se, conforme pontuado pela sentença, que não foi apresentado nenhum
documento contemporâneo que possa indicar que a autora trabalhou como segurada especial.
Dessa forma, tendo em vista a previsão da Súmula 149 do STJ, tampouco há como
reconhecer qualquer período de labor rural alegado pela parte autora.

Assim, não há como averbar qualquer período de labor rural ou lhe conceder o
benefício aposentadoria por idade, seja rural ou híbrida. deve a sentença ser mantida, nos
exatos termos em que proferida:

"Além do mais, vê-se que o indeferimento do benefício em demanda judicial
anterior não se deu por falta de prova ou obtenção de prova nova, ou seja, a
não condenação do INSS a implantar o benefício de aposentadoria a parte
autora, não foi por insuficiência ou fragilidade de provas, mas por não restar
demonstrado, através de início de prova material, complementado por prova
testemunhal colhida em Justificação Administrativa, o efetivo trabalho rural
da forma como aduzido (segurado especial), no períodos de 1971 a 1982;
1990 a 1993 e 1996 a 29.4.2010.
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Trata-se, obviamente, de caso já julgado, de modo que a qualidade de segurado
especial da autora até 29.4.2010 já foi decidida em processo judicial anterior e
transitado em julgado, não mais podendo haver qualquer rediscussão ao seu
respeito.

Nos termos dos §§1ª e 2º do art. 337, do CPC, verifica-se a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica a outra
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

O § 4º do mesmo artigo, diz que há coisa julgada quando se repete ação que já
foi decidida por decisão transitada em julgado.

Por outro lado, a parte autora, na presente demanda, não apresentou
documentos novos, aptos a amparar a sua pretensão ao reconhecimento da
atividade rural.

Em outros termos, em relação ao alegado tempo de atividade posterior a
29.4.2010, até 24.8.2017 (DER recente), a autora não apresentou nenhum
documento novo e contemporâneo (em comparação com os documentos do
processo judicial anterior) indicando a sua ligação às lides campesinas, não
podendo a prova exclusivamente testemunhal servir para comprovar a atividade
rurícola após o ano de 2010 (Sumula 149, STJ)

É certo que para a concessão de benefício de aposentadoria por idade na
condição de segurado especial ou aposentadoria híbrida, é necessário que haja
comprovação da efetiva atividade campesina na qualidade de segurado
especial no período correspondente à carência, o que não ocorreu."

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO AUTOR, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301547v4 e do código CRC 62774974.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001199-76.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: PAULO ROBERTO CAETANO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que improcedente seu pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, que comprovou a realização
de atividade rural pelo período necessário ao preenchimento carência e que, durante o período
em que trabalhou para Antônio Florindo Freitas, não se afastou da propriedade. Requer o
recebimento do recurso e o seu provimento afim de que seja reformada a r. sentença,
concedendo-se o benefício de aposentadoria por idade rural ao autor; e caso não seja este o
entendimento de V. Exas, que procedam à averbação do período de segurado especial rural
do autor entre os anos de 1981 até 2007, fato este incontestado pelo juízo a quo;
Contrarrazões apresentadas (evento 40).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL EXTREMEMENTE FRÁGIL E NÃO CONTEMPORÂNEA.
TESTEMUNHAS CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL POR TEMPO SUFICIENTE AO PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2017
(fl. 2 Evento 01 – anexo 03), tendo requerido o benefício em 21/02/2018, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício
de atividade rural entre 2002 e 2018.

Como início de prova material do labor rural o autor apresentou os seguintes
documentos: declaração particular de terceiro (anexo 01, anexo 03, fl. 08 e 11); certificado de
reservista (idem, fl. 32); CCIR referente a propriedade de terceiro (idem, fls. 33/34, 40);
recibo de entrega de declaração de ITR (idem, fls. 36/39); comprovantes de pagamento de
tributo sobre propriedade de terceiro (idem, fls. 42); nota da cooperativa de cafeicultores da
região de Lajinha (idem, fls. 43/46);
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Com efeito, os termos de declaração constantes de instrumento particular não
fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve que “as
declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras
em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver
declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração,
mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.
Ademais, os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os
declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade perante autoridade
administrativa ou judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou em sua
propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como prova material, pois
resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº
278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

Por sua vez, o certificado de reservista pode ser utilizado como início de prova
material de que, à época de sua expedição, o autor realizava atividades rurais. No caso, a
emissão do certificado ocorre em 1981.

Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes
ao núcleo familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) não se prestam como prova
de trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época. Assim, os CCIR’s e os
comprovantes de pagamento de ITR não podem servir de início de prova material do labor da
requerente.

Via de regra, tenho entendido que as notas fiscais de compra e venda de
insumos/produtos agrícolas não se prestam para comprovar que o autor efetivamente
exercesse atividade rural em regime de economia familiar. No presente acaso, ademais, todas
as notas apresentadas, que estão legíveis (fls. 43/44), não foram emitidas em nome do autor.

Conclui-se, nesse passo, que a prova material válida apresentada se resume ao
certificado de reservista, emitido em 1982, que não é contemporâneo ao período de
carência (entre 2002 e 2018). Ainda que não se exija que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, nos termos da Súmula 14
da TNU, admitir que um único documento, emitido 20 anos antes do período de carência,
embase o reconhecimento do labor rural, é desrespeitar o teor da Súmula 149 do STJ.

Ademais, verifica-se que o autor, no período de carência, possuiu diversos
vínculos empregatícios entre 2001 e 2014, pelo que, mesmo se reconhecido o labor rural,
a ele somente seria possível a concessão de aposentadoria por idade híbrida, e não a
rural.

Não procede o argumento autoral, de que, no período em que trabalhou
para a Prefeitura, continuou a trabalhar na propriedade do Sr. Antônio Florindo, pois
não é possível o reconhecimento do labor rural na qualidade de segurado especial, em
período concomitante àquele em que há a existência de vínculo empregatício urbano.
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Quanto ao pedido de averbação do labor rural eventualmente prestado entre
1981 e 2007, tampouco há como acolhê-lo. Ora, a prova testemunhal apresentada no meu
entender é  frágil, consubstanciada na apresentação isolada do certificado de reservista
emitida em 1981. Dessa forma, para que pudesse ser averbado o período de 17 anos de labor
rural, a prova testemunhal deveria ter apresentado coesão e uniformidade o bastante para
suprir a fragilidade documental – o que não ocorreu no caso dos autos. Conforme
pontuado pela sentença recorrida, não houve concordância em relação a quem seria o
patrão do autor.

Assim, considerada a fragilidade do conjunto probatório, que não foi capaz de
comprovar que o requerente efetivamente exerceu atividade rural, na qualidade de segurado
especial, concluo que ele não pôde comprovar que trabalhou como segurado especial por
período suficiente ao preenchimento da carência necessária à concessão do benefício.

Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal: 

"Pleiteia o autor o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial. O autor nasceu em 1957 e completou a idade exigida como
requisito para concessão do benefício (60 anos) em 2017, 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.

Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais
fatos. São eles:

Certificado de Alistamento Militar (fl. 32, doc. 4, evento 1),
qualificando-o como lavrador.

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”.

Apesar de existir um documento antigo indicando a função de lavrador, é de se
ressaltar que desde 2001 o autor possui diversos vínculos de emprego, o que
indica um afastamento do labor rural. Aliás, cumpre destacar que o próprio
autor afirmou que trabalhou como motorista de caminhão para o Município,
o que indica a familiaridade com a profissão de caminhoneiro.
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A prova foi favorável, apesar de haver certa celeuma quanto ao patrão do autor
entre 1981 a 1997.

A primeira testemunha afirmou que o autor trabalhou para José Augusto,
enquanto o autor afirmou que trabalhava para Elizabeth.

Já a terceira testemunha afirmou que o autor trabalhou para José Augusto e
para Elizabeth, que é a sua filha e assumiu a terra depois da morte do José
Augusto.

Sendo assim, o labor rural restou comprovado no período mais antigo, não
havendo certeza no período mais recente.

Ressalto que o autor poderá requerer ao INSS, caso cumpra os demais
requisitos, a aposentadoria híbrida, somando o período rural ao urbano.

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"

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO AUTOR, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301294v6 e do código CRC c5beb4e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 325



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 107/435

5001148-68.2018.4.02.5001 500000324045 .V7 JES10842© JES10842

RECURSO CÍVEL Nº 5001148-68.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANA SANTINHA DE OLIVEIRA MATOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de aposentadoria por idade rural. Argumentou, em síntese, que apresentou início de
prova material suficiente, em especial a ficha de contribuição sindical e carteirinha do
INAMPS de seu falecido marido, que foi confirmado pela prova testemunhal. Contrarrazões
apresentadas (evento 40).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSENCIA DE
PROVAS QUE PERMITAM O RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL PELO
PERÍODO DA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIADE DE UTILIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS DO MARIDO, QUE PASSOU A TRABALHAR COMO SEGURADO
URBANO, PARA INDICAR O LABOR RURAL PELA RECORRENTE. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
 

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2015
(evento 01 PROCADM5 fl. 05), tendo requerido o benefício em 31/07/2015, devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, demonstrar o
efetivo exercício de atividade rural entre 1999 e 2015.

No caso dos autos, a autora alega ter exercido atividade rural entre 31/12/1980 a
01/01/2007 e 19/10/2010 a 31/10/2015, sendo que este último período já foi homologado pelo
INSS (evento 01 PROCADM5 fl. 61). Assim, a controvérsia se cinge ao período de
31/12/1980 a 01/01/2007.

Como início de prova material do labor rural, a autora apresentou os seguintes
documentos: declaração de exercício de atividade rural expedida pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma (evento 01 PROCADM5 fl. 03); identidade
expedida pelo STR (idem, fl. 06); carteira de identidade de beneficiário (idem, fl. 8/9);
certidão de casamento (idem, fl. 10); certidão de óbito do marido (idem, fl. 11); declaração
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particular de terceiro (idem, fl. 12/14, 47/48); recibo de entrega de declaração de ITR sobre
propriedade de terceiro (idem, fls. 15, 34/40); CCIR sobre propriedade de terceiro (idem, fl.
16, 24, 33/34); escritura de compra e venda de imóvel rural pertencente a terceiro (idem, fl.
19/23, 26/32); contrato de comodato (idem, fl. 25); comprovante de pagamento de
contribuição sindical (idem, fl. 41/43); declaração de frequência escolar (idem fls. 44/45);
fichas médicas (idem, fl. 46); carteira de vacinação (idem, fl. 56); fichas de matrícula
escolares (idem, fls. 57/59).

Com efeito, os termos de declaração constantes de instrumento particular (fls.
12/14, 47/48) não fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve
que “as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia,
contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a
declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua
veracidade”. Ademais, os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o
agravante de os declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade perante
autoridade administrativa ou judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou
em sua propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como prova material,
pois resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp
nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

Fichas de cadastro escolar ou de saúde também refletem as informações
declaradas somente pela autora no momento de sua confecção, possuindo caráter de mera
declaração. Ademais, foram preenchidas à mão, o que mitiga seu efeito probante, ante a
possibilidade de inserção ou alteração de informações.

Impende registrar, por oportuno que, na esteira do entendimento já pacificado
pela Turma Nacional de Uniformização, a Declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais
somente pode ser aceita como início de prova material apto a demonstrar o exercício de
atividade rural se estiver homologada pelo INSS (PEDILEF n.º 200772550090965 e n.º
200850520005072), o que não ocorreu no presente caso. Assim, a declaração apresentada não
pode ser usada.

A certidão de casamento da autora não pode ser utilizada, no caso, uma vez
que, nela, seu marido foi qualificado como garçom, enquanto a autora foi qualificada como
doméstica. A certidão de óbito de seu marido não contém sua qualificação, pelo que não pode
ser utilizada.

Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes ao
núcleo familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) não se prestam como prova de
trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época. Assim, os comprovantes
de pagamento de ITR não podem servir de início de prova material do labor da requerente.

Já a identidade expedida pelo STR é capaz de indicar que, no período próximo à
sua emissão, em 19/10/2010, a autora trabalhava como rurícola.
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O contrato de parceria agrícola apresentado somente pode ser considerado a
partir do momento em que houve o reconhecimento de firma, nas trilhas da decisão exaurida
pela TNU no PEDILEF 2007.72.52.00.09928. Assim, no caso dos autos, somente pode servir
de prova material a partir de 19/10/2010.

Os comprovantes de pagamento de contribuição sindical, no presente caso,
podem compor início de prova material, uma vez apresentados os comprovantes que
permitem confirmar o pagamento contemporâneo, referente às parcelas de 2014 e 2015.

Por fim, no que toca a carteira do INAMPS de beneficiária da autora, na
qualidade de esposa, tem-se que existem carimbos e rubricas atribuídos ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Guarapari, referentes aos anos 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996,
e 1997. De fato, tem-se que, como a autora está inscrita como beneficiária, os carimbos ali
presentes dizem respeito ao exercício de atividade rural pelo marido da autora, e não
propriamente pela autora. Em recurso a própria autora aduz que "Em relação a referida
carteira do INAMPS temos que a mesma é datada dos anos de 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993, 1995, 1997, ao passo que o falecido esposo da recorrente exerceu atividade
urbana durante os períodos de 11/1986 a 12/1989, CTPS contida no evento 01 e entre 1999 a
2001 conforme CNIS no evento 7 doc. 2. Assim, durante os períodos de 1989 a 1999 o
falecido esposo da autora exercia atividade rural, de modo que a carteira do INAMPS
contida no evento 1, doc. 11, pag. 16 que traz a autora recorrente como beneficiária deve ser
considerada como prova material, já que carimbada a assinada pelo sindicato de
trabalhadores rurais de Guarapari entre os anos de 1987 e 1996.

 Dessa forma, considerando que seu marido passou a trabalhar em meio urbano,
a partir de 1986 a 1989, e depois de 1999 até o momento de seu falecimento, em 2004 (evento
7 pet 2), não pode referido documento servir de base para comprovação do trabalho rural
eventualmente desempenhado pela autora, eis que seu valor probatório foi mitigado. Há
informação de trabalho urbano do marido da autora durante períodos compreendidos na
referida carteira do INAMPS. Ademais, ainda durante o período referido no documento em
comento, a sentença também aponta, acertadamente, que a ficha de matrícula escolar de filho,
datada de 1994, aponta a qualificação do ex-marido, como “garçom” e da autora, como
“doméstica/do lar. Logo, não pode o documento servir de base para prova testemunhal, já que
comprovado o labor urbano do marido da autora durante vários períodos em que foi
certificada a atividade rural na Carteira de identificação do INAMPS.   Nesse sentido:

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. VÍNCULOS DE
TRABALHO URBANO DO CÔNJUGE E DA PRÓPRIA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. 1. Para fins de comprovação da condição de
rurícola, são aceitos, a título de início de prova material, os documentos que qualifiquem o
cônjuge como lavrador. De outro lado, o posterior exercício de atividade urbana pelo
marido, por si só, não descaracteriza a autora como segurada especial, mas afasta a eficácia
probatória dos documentos apresentados em nome do consorte, devendo ser juntada prova
material em nome próprio. (REsp 1.304.479/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, DJe 19/12/2012, recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 2. Ademais, esta
Corte também já firmou entendimento, em julgamento de recurso especial repetitivo, no
sentido de que "o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural". (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10/02/2016). 3. No caso concreto, não se revela
possível o reconhecimento da qualidade de segurada especial da parte agravante, pois. além

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 326



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 110/435

5001148-68.2018.4.02.5001 500000324045 .V7 JES10842© JES10842

de não terem sido juntados aos autos documentos em nome próprio, tanto o esposo como a
autora passaram a desempenhar atividades de caráter urbano. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. ..EMEN: (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - 1083712 2017.00.80924-4, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:06/10/2017 ..DTPB:.)(gn)

No mesmo sentido, não há como se utilizar a ficha de admissão do marido da
autora no STR em 1982, além de ter sido emitida antes do período de trabalho que a autora
pretendia comprovar. No que se refere às contribuições pagas, a ausência de
autenticação impede que se verifique a contemporaneidade dos pagamentos realizados pelo
falecido.

Conclui-se, nesse passo, que a prova material válida apresentada se resume à
receita identidade expedida pelo STR (2010), o contrato de comodato agrícola (2010) e aos
comprovantes de contribuições sindicais pagas (2014 e 2015). Ainda que não se exija que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício,
nos termos da Súmula 14 da TNU, deve-se ter em mente que existe intervalo de 14 anos,
entre a produção dos documentos, em que não houve a apresentação de nenhum documento
que pudesse indicar a realização de labor rural.

Considerando-se que todos esses documentos são contemporâneos ao período
de labor rural já homologado pelo INSS, verifica-se que, nos termos da sentença recorrida,
não existe início de prova material capaz de infirmar que a autora realizou atividades
agrícolas, na qualidade de segurada especial, no período necessário ao cumprimento da
carência (entre 1997 e 2007).

Dessa forma, ainda que a prova testemunhal tenha apontado para a realização de
atividade rural pela recorrente, de fato, na linha retratada pela sentença recorrida, não existe
início de prova material suficiente para comprovar que ela exerceu atividade rurícola durante
o intervalo apontado.

Assim, considerada a fragilidade do conjunto probatório, que não foi capaz de
comprovar que o requerente efetivamente exerceu atividade rural, na qualidade de segurado
especial, concluo que não há como acolher a pretensão recursal.

Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO AUTOR, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000324045v7 e do código CRC 915219e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000024-47.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ALENILSA SOARES VICENTE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente o seu
pedido de aposentadoria por idade rural. Argumentou, em síntese, que o fato de ter trabalhado
por aproximadamente 07 anos com labor urbano não pode afastar sua pretensão, uma vez que
não foram coincidentes com o labor rural prestado. Contrarrazões apresentadas (evento 38).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
AUSENCIA DE PROVAS QUE PERMITAM O RECONHECIMENTO DE LABOR
RURAL PELO PERÍODO DA CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE LABOR
RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO DO
REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

 

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2015
(evento 01 anexo 02 fl. 03), tendo requerido o benefício em 19/12/2016, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, demonstrar o efetivo
exercício de atividade rural entre 2001 e 2016.

Como início de prova material do labor rural, a autora apresentou os seguintes
documentos: certidão de casamento (evento 01, anexo 2, fl. 5); contrato de parceria agrícola
(idem, fls. 7/8); recibo de entrega de declaração de ITR em nome de terceiro (idem, fls. 9/20,
evento 01, anexo 03, fls. 1/2); receituário agronômico (idem, fl. 03); nota fiscal de venda de
insumos agrícolas (idem, fl. 4 e 10/12); ficha de filiação ao STR de Marataízes (idem, fl. 5);
declaração de confrontantes (idem, fls. 6); certidão expedida pela Justiça Eleitoral (idem, fl.
9); ficha de crediário (idem, fl. 13); ficha de cadastro perante a Secretaria Municipal de Saúde
(idem, fls. 14/15); comprovante de pesagem (idem, fls. 16).
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Com efeito, os termos de declaração constantes de instrumento particular não
fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve que “as
declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras
em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver
declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração,
mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.
Ademais, os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os
declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade perante autoridade
administrativa ou judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou em sua
propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como prova material, pois
resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº
278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

Fichas de cadastro também refletem as informações declaradas somente pela
autora no momento de sua confecção, possuindo caráter de mera declaração. Ademais, foram
preenchidas à mão, o que mitiga seu efeito probante, ante a possibilidade de inserção ou
alteração de informações. Ainda, certidão expedida pela Justiça Eleitoral não pode ser
utilizada, pois, conforme consta do próprio documento, os dados cadastrais foram declarados
pela requerente, não possuindo valor probatório.

Por sua vez, a certidão de casamento da autora não pode ser utilizada, uma vez
que dela consta que o marido era operário, e ela, doméstica, não havendo qualquer indicação
de realização de labor rural pela família.

Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes
ao núcleo familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) não se prestam como prova
de trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época. Assim, os comprovantes
de pagamento de ITR não podem servir de início de prova material do labor da requerente.

O contrato de parceria agrícola apresentado somente pode ser considerado a
partir do momento em que houve o reconhecimento de firma, nas trilhas da decisão
exaurida pela TNU no PEDILEF 2007.72.52.00.09928. Assim, no caso dos autos,
somente pode servir de prova material a partir de 15/02/2016. Por outro lado, admitir a
afirmativa inserida com relação à existência de contrato verbal desde 1990, com base em
relato basicamente testemunhal (da parte autora e do parceiro agrícola), é afastar, a meu ver, a
exigência estabelecida na Súmula 149 do STJ.

Os comprovantes de pesagem foram feitos à mão, e, ainda, não contam com
autenticação mecânica, motivo pelo qual não podem compor início de prova material. Por
outro lado, entendo que a receita agronômica, feita em nome da autora, contando com data e
assinatura do engenheiro agrônomo responsável pode indicar que, ao tempo de sua expedição
(19/11/2001), a recorrente realizava atividades rurais.

Via de regra, não reputo válidas notas fiscais de compra de insumos agrícolas ou
de venda de produtos agrícolas como início de prova material, sobretudo quando foram
elaboradas à mão. Por outro lado, considerando que as notas apresentadas possuem
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autenticação, reputo que podem compor início de prova material válido em relação ao período
próximo à sua emissão, ocorrida em 11/11/2015 e 19/11/2001.

Conclui-se, nesse passo, que a prova material válida apresentada se resume à
receita agronômica (2001), notas fiscais (2001 e 2015), além do contrato de parceria agrícola
(2016). Ainda que não se exija que o início de prova material corresponda a todo o período
equivalente à carência do benefício, nos termos da Súmula 14 da TNU, deve-se ter em mente
que existe intervalo de 14 anos, entre a produção dos documentos, em que não houve a
apresentação de provas sólidas no sentido da realização de labor rural em regime de
economia familiar.

Ademais, verifica-se que, durante a entrevista administrativa (evento 8
PROCADM2, fls. 14/15), a autora afirmou que a Sra. Dilceia, que assinou o contrato como
parceira outorgante, é somente sua vizinha, mas que nunca trabalhou para ela, uma vez
que sempre teria trabalhado na propriedade de seus pais, que passou a ser da autora após o
falecimento dos mesmos. Diante disso, não há como utilizar o contrato de parceria agrícola
apresentado, uma vez a relação ali prevista jamais ocorreu. Por outro lado, parece estranho
que a autora não dispusesse de nenhum documento referente à sua propriedade para
apresentar ao juízo.

Dessa forma, ainda que a prova testemunhal tenha apontado para a realização de
atividade rural pela recorrente, de fato, na linha retratada pela sentença recorrida, o início de
prova material é muito frágil, não sendo suficiente para embasar a prova testemunhal para
comprovação de que a parte autora exerceu atividade rurícola durante o período necessário
ao preenchimento da carência (180) meses.

Assim, considerada a fragilidade do conjunto probatório, que não foi capaz
de comprovar que o requerente efetivamente exerceu atividade rural, na qualidade de
segurado especial, concluo que não há como acolher a pretensão recursal.

Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO AUTOR, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319546v3 e do código CRC b88a3373.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 327



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 116/435

0001058-92.2018.4.02.5051 500000294532 .V3 JES10415© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 0001058-92.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARLENE NASCIMENTO SILVA BRITO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANTERIOR. COISA JULGADA PARCIAL. TEMPO RURAL. PERÍODO DE 27/09/2003 A
08/08/2016. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE  DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
 
1. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 25) que reconheceu
a ocorrência da coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art.
485, VI, do CPC. Alega, em síntese, que nesta ação não se pretende ventilar fatos jugados na
demanda já transitada em julgado, mas trabalho ocorrido após o requerimento que deu base
àquela (feito em 2003), o qual vem sendo executado nas lides rurais em regime de economia
familiar há mais de 15 anos, conforme provas anexadas aos autos. Contrarrazões (Evento 36). 

VOTO

2. A autora não contesta o fato de que, relativamente ao trabalho ocorrido antes do
requerimento administrativo realizado em 26/09/2003, que deu azo ao ajuizamento da ação de
nº 0002769-16.2010.4.02.5051/01, a discussão encontra-se abarcada pela coisa julgada.
Requer, no entanto, o exame do seu pedido, levando-se em consideração que, após aquele
requerimento feito em 2003, continuou trabalhando em atividades rurais, sob regime de
economia familiar, sendo que, até a data do novo requerimento (na hipótese, requer o
benefício com base no requerimento feito em 08/08/2016), já teria cumprido a carência
necessária para a percepção da aposentadoria por idade (rural).

3. Assiste razão a autora em seus argumentos nesse ponto. De um modo geral, a formulação
de novo requerimento administrativo nos casos de benefícios de aposentadoria, diante da
possibilidade de alteração do quadro fático e, por conseguinte, do preenchimento posterior
dos requisitos necessários à percepção do benefício, como a carência, por exemplo, viabiliza à
segurada o ajuizamento de outra ação para comprovar que, passados tantos anos do primeiro
requerimento, logrou cumprir com o tempo necessário de trabalho rural em regime de
economia familiar no período imediatamente anterior a este novo requerimento administrativo
(nova causa de pedir). 

4. Na hipótese, o pedido da parte autora na demanda ajuizada em 2003 foi julgado
improcedente em virtude da não comprovação de exercício de atividades rurais durante o
período de carência, diante do entendimento de que as provas apresentadas teriam se
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mostrado frágeis, conquanto em consulta feita ao sistema Plenus tenha sido verificado que o
seu marido era qualificado como industriário, tendo recebido benefício por incapacidade na
atividade de comerciário desde julho de 1995, sendo que após o seu óbito, em novembro
daquele mesmo ano, a autora passou a receber o benefício de pensão por morte de
industriário. Verificou-se, ainda, que seu falecido cônjuge possuía vínculos empregatícios
urbanos desde o ano de 1990. Deste modo, os documentos do cônjuge não a poderiam
beneficiar, já que há muito tempo não mais exercia atividades rurais. Somaram-se a isso os
depoimentos das testemunhas, os quais não foram considerados capazes de confirmar o
trabalho rural da autora em regime de economia familiar. 

5. Desta forma, passa-se à análise do pedido da autora, considerando os elementos de prova
anexados aos autos entre 27/09/2003 (data posterior ao primeiro requerimento administrativo)
e 08/08/2016 (data da entrada do último requerimento de aposentadoria da autora).

6. 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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula
54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91). A autora completou 55 anos de idade em 23/09/2002 (Evento 01 OUT 3),
devendo, portanto, cumprir carência de 126 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja,
comprovar atividade rural em regime de economia familiar entre meados de 2005 e 2016,
quando requereu o benefício administrativamente. 

7. Como início de prova material de atividades rurais em regime de economia familiar
contemporâneo ao período de carência, a autora anexou os seguintes documentos: contratos
de parceria rural relativos aos períodos de 27/08/2003 a 27/08/2006, 12/07/2010 a 06/08/2012
e 12/03/2013 a 12/03/2016 (as datas têm por base as datas do reconhecimento de firma nos
contratos), conforme se infere nas cópias anexadas (Evento 01 OUT 04 fls. 19/22 e 33/34) e
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atílio Vivácqua com sua inscrição em
14/05/2010 (Evento 01 OUT 04 fl. 12). 

8. O fato de a autora receber pensão por morte de seu marido, este qualificado como
industriário (comerciário), por si só, não gera a presunção de que aquela não detenha a
qualidade de segurada especial. Cumpre mencionar o disposto na súmula nº 41, da TNU -
Turma Nacional de Uniformização: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural
como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”.

14. A renda auferida pelo marido da autora sempre foi de um salário mínimo, conforme se
infere da consulta feita ao sistema Plenus de benefícios, e, por conseguinte, a pensão que vem
recebendo desde novembro de 1995. Considerando estes elementos de provas, entendo não
estar descaracterizado, de pronto, o eventual trabalho rural da autora em regime de economia
familiar no período de 09/2003 a 08/2016.

14. Feitas tais ponderações, resta evidenciado que a autora anexou aos autos início
satisfatório de prova material de labor rural em regime de economia familiar durante o
período de carência. No entanto, não lhe foi oportunizada a sua complementação por
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meio de prova testemunhal, o que é lhe é facultado pela lei.

15.  Registro que, ainda que a autora não venha a completar a carência necessária à obtenção
do benefício de aposentadoria por idade rural, na qualidade de segurada especial, não pode ser
suprimido o seu direito à averbação de eventual tempo de trabalho nessas condições especiais.
Assim, embora o conjunto probatório dos autos não seja farto e conclusivo, não se pode
desconsiderar o interesse processual da parte autora em produzir todas as provas que
estiverem ao seu alcance e que possam ser utilizadas na defesa dos direitos. 

16. Assim, presente o início de prova material revela-se necessária a realização de audiência
para complementação do conjunto probatório.

17. Deste modo, para dirimir a controvérsia, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento para, ANULANDO A SENTENÇA, diante de evidente cereamento de defesa da
autora no que concerne à produção de prova testemunhal para complementar o início de prova
material anexado aos autos, retornar os autos ao Juízo originário a fim de que produza a prova
testemunhal necessária, esclarecendo se no período de carência (27/09/2003 a 08/08/2016), a
autora laborou efetivamente como rural em regime de economia familiar de subsistência. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei
9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294532v3 e do código CRC 7a295863.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:25
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RECURSO CÍVEL Nº 0035482-03.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA PAULINO DO NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que improcedente seu pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, que apresentou início de prova
material, corroborada por prova testemunhal, de que trabalhou como segurada especial por
período suficiente ao preenchimento da carência. Contrarrazões apresentadas (evento 68).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL EXTREMAMENTE FRÁGIL E NÃO CONFIRMADO. DEPOIMENTOS
CONFUSOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA.

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2011
(evento 11 OUT9, fl.8), tendo requerido o benefício em 09/06/2014, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício
de atividade rural entre 1996 e 2011 ou entre 1999 e 2014

A autora apresentou os seguintes documentos como início de prova material:
certidão de casamento (evento 11 OUT9 fl. 3); certificado de dispensa de incorporação de seu
filho (idem, fl. 9); certidão de nascimento de seu filho (idem, fl. 11, 15, 17); certificado de
batismo do filho (idem, fl. 14); certidão de casamento de seu filho (idem, fl. 20); histórico
escolar de seus filhos (idem. fl. 22/25); contrato de parceria agrícola (idem, fls. 26/27); ficha
de atendimento médico (idem, fl. 44/45); termo de alteração e renovação de contrato de
parceria agrícola (idem, fl. 51/52); declaração particular de terceiro (idem, fl. 60/68); recibos
de entrega de declaração de ITR incidente sobre propriedade de terceiro (evento 11, OUT10,
fl. 6/10); ato declaratório ambiental sobre propriedade de terceiro (idem, fl. 11), procuração
por instrumento público (idem, fl. 17/18).

A certidão de casamento apresentada não pode compor início de prova
material, pois dela não consta a profissão dos nubentes. O mesmo se pode dizer do
certificado de dispensa e da certidão de nascimento de seus filhos.
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A certidão de casamento de seu filho não pode ser utilizada, uma vez que dela
consta que ele trabalhava como carpinteiro, e não como lavrador. A procuração por
instrumento pública revela que a autora declarou que possuía a profissão “do lar”, motivo
pelo qual tampouco pode ser utilizada.

Com efeito, os termos de declaração constantes de instrumento particular
(evento 11 OUT9, fls. 60/68) não fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo
CPC prescreve que “as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que
“quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento
particular prova a declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao
interessado em sua veracidade”.  Ademais, os termos de declaração equiparam-se à prova
testemunhal, com o agravante de os declarantes não prestarem compromisso formal com a
verdade perante autoridade administrativa ou judicial. “A declaração do empregador de que a
autora laborou em sua propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como
prova material, pois resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas
testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

 Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes
ao núcleo familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) não se prestam como prova
de trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época. Assim, as escrituras
públicas e os comprovantes de pagamento de ITR e outros tributos não podem servir de início
de prova material do labor da requerente.

De igual modo, o histórico escolar foi feito somente com base em declaração
da parte autora, motivo pelo qual não pode compor início de prova material. Ainda assim, não
trazem a qualificação da autora ou de seu marido. Ademais, trata-se de documento feito à
mão, que permite a alteração ou inclusão de dados – o que impede sua utilização como início
de prova material. O mesmo se pode dizer das fichas de atendimento médico.

Documentos como a certidão de batismo, que somente indicam que a
requerente residia em área rural não podem ser utilizados como início de prova material, pois
o fato de residir em área rurícola não indica que a autora realizava trabalhos agrícolas.

A TNU vem se posicionando no sentido de que os contratos particulares de
parceria e afins somente podem servir como início de prova material da condição de rurícola
a partir do momento em que contem com reconhecimento de firma ou autenticação que
comprove a data de sua confecção (PEDILEF 2007.72.52.00.09928). Nesse passo, o contrato
apresentado somente pode ser considerado válido a partir do reconhecimento realizado
em 28/01/2014. Por outro lado, o aditivo, por não contar com reconhecimento de firma, não
pode ser considerado.

Conclui-se, portanto, que o início de prova material é extremamente frágil.
Ainda que, nos termos da Súmula n. 14 da TNU, não se exija a apresentação de prova
material durante todo o período de carência, deve-se ter em mente que não existe nenhum
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documento indicando que a autora trabalhou como lavradora antes de 2014, e, ainda, que o
documento deve ter seu efeito mitigado, pois produzido muito próximo à data de
requerimento administrativo, feito em 09/06/2014.

Além disso, no presente caso, a prova testemunhal produzida em juízo não
pôde comprovar a pretensão autoral. Nesse sentido, transcrevo os fundamentos da sentença
recorrida:

Conforme se infere do despacho saneador proferido no ev. 23, em justificação
administrativa, ouviu-se o depoimento de três testemunhas, incluindo o Sr. Erineu Pinto
Barcellos, as quais asseveraram a prestação de trabalho rural, como meeira, na
propriedade deste último, entre 2005 e maio de 2015, em conjunto com um filho solteiro
(Ademar).
Por outro lado, constatou-se declaração do Sr. Vanir Tschaen no processo
administrativo, indicando o exercício de trabalho rural pela autora entre julho de 1983
e outubro de 1995.
Em vista disto, nada havendo de prova concreta acerca do trabalho rural alegadamente
exercido de 1995 a 2005, determinou-se a realização de audiência de instrução e
julgamento.
Na oportunidade (ev. 32), em deveras confuso depoimento pessoal, a parte autora
afirmou que se separou de seu marido em 2003, que trabalhou de 1995 a 2005 para o
Sr. Sebastião Camilo de Araújo Filho, tendo posteriormente esclarecido que se mudou
para Cariacica/ES com a família há mais ou menos 24 anos, mas continuou
trabalhando na roça, indo passar períodos na zona rural de Colatina e Pancas, sendo
que, por último, ficou por 3 anos trabalhando na região.
Das testemunhas então ouvidas, uma não residiu na localidade rural na época em que
se buscava esclarecer (Sr. Luiz), enquanto que outra (Sra. Aparecida), embora tenha
aduzido ter laborado com a autora para o Sr. Sebastião Camilo, informou ter
permanecido na localidade entre 1995 e 2000.
Determinou-se, então, a realização de oitiva do Sr. Sebastião Camilo de Araújo Filho, o
qual, tendo comparecido ao Juízo, informou não se recordar de ter mantido parceria
agrícola com a autora, especialmente pelo alegado período de quase 10 anos (ev. 54).
Ressalte-se que a autora inclusive faltou à audiência, tendo este Juízo mostrado à
testemunha o vídeo da assentada anterior, para que pudesse prestar sua informação.

Dessa forma, ante a confusão envolvendo os períodos de trabalho da autora,
pode-se afirmar que não foi possível confirmar que ela efetivamente realizou atividades rurais
na qualidade de segurada especial durante nenhum dos períodos apontados à inicial.

Assim, considerada a fragilidade do conjunto probatório, que não foi capaz de
comprovar que a autora efetivamente exercia a atividade rural, além do fato de que a própria
autora não foi capaz de esclarecer seu histórico laborativo, não há como acolher a pretensão
autoral.

Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal. 

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO INOMINADO, E NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre
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o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000322794v3 e do código CRC 9179124e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5009031-66.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SEBASTIAO JANUARIO DE AREDES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que parcialmente procedente o
pedido, para condenar o INSS a averbar os períodos rurais de 02/01/1990 a 30/12/1996, de
02/01/1998 a 30/11/2000 e de 01/01/2008 a 08/04/2013. Argumentou, em síntese, que devem
ser somados os períodos intercalados de atividade rural. Contrarrazões apresentadas (evento
51).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 
 RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL PELO PERÍODO DA CARÊNCIA.
AFASTAMENTO DO CAMPO POR CURTO PERÍODO.RECURSO A QUE SE
DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2016,
tendo requerido o benefício em 03/05/2017, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), devendo comprovar, a princípio, o efetivo exercício de
labor rural entre 1996 e 2012 ou entre 2001 e 2017.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

(...)

De acordo com o disposto nos artigos 25, inciso II; 142, e 48, §§ 1° e 2°, da Lei
nº 8.213/1991, são os seguintes os requisitos para a concessão de
aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais: cumprimento do período de
carência de exercício de atividade rural, ainda que descontínua,
independentemente de recolhimento de contribuições previdenciárias (artigos
25, inciso II c/c 142, e 48, § 2°, da Lei nº 8.213/1991); ter o trabalhador rural
60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55 (cinqüenta e cinco) anos
completos, se mulher (artigo 48, § 1o, da Lei nº 8.213/1991).
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O autor, nascido em 24/10/1956, completou a idade mínima em 2016, devendo,
assim, comprovar 180 (cento e oitenta) meses de atividade rural, nos termos
dos arts. 142 e 143 da Lei 8.213/91, para obtenção do benefício.

De acordo com o disposto no art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91, o tempo de
serviço rural, para fins previdenciários, deve ser comprovado através de início
de prova material, desde que complementado por prova testemunhal idônea,
não sendo esta admitida exclusivamente.

Porém, para a comprovação dessa atividade, não se pode exigir prova
documental plena da atividade rural de todo período que se quer comprovar
(ano a ano), de forma a inviabilizar a pretensão, mas um início de prova
material que juntamente com a prova oral crie um liame com a circunstância
fática que se quer demonstrar, possibilitando um juízo de valor seguro acerca
dos fatos alegados.

Quanto aos documentos apresentados pela parte autora que servem de início de
prova material, e desconsiderando documentos referentes ao período já
homologado (2013 a 2017), cumpre pontuar o seguinte: i) carteira de sindicato
de trabalhadores rurais, com filiação em 1996; ii) documento de cadastramento
no INSS como segurado especial em 1996; iii) fichas de matrícula de filhos de
1992, 1995, 1998 e 2001, constando o autor como lavrador; iv) certidões do
INCRA referentes proprietários e imóveis rurais.

Vale destacar, ainda, que a CTPS do autor apresenta as seguintes anotações: i)
vínculo como trabalhador rural de 01/06/1997 a 15/08/1997; ii) vínculo como
caseiro de 01/09/1998 a 01/09/1998; iii) vínculo como trabalhador rural de
01/08/2001 a 01/10/2001; iv) vínculo como caseiro de 01/03/2003 a
08/09/2005; v) vínculo como caseiro de 01/01/2006 a 08/04/2013.

Consta na CTPS, outrossim, anotação de que em 01/01/2008 o autor passou a
exercer a função de trabalhador rural assalariado no sítio de Jair Jantorno.

Todos esses vínculos constam no CNIS, como empregado ou empregado
doméstico (ev. 19, fl. 37).

Para complementação da prova, foi realizada audiência de instrução, em que
foram colhidos os seguintes depoimentos:

Depoimento pessoal: trabalhou na propriedade de José Tesch, no Córrego do
Chapéu, Domingos Martins, como meeiro; trabalhou de 02/01/1990 a
30/12/1996 e 02/01/1998 a 30/11/2000; vive com Vera Lúcia há 25 anos, com
quem tem uma filha de 23 anos; na época em que conheceu Vera Lúcia, estava
na propriedade de Martins Tesch, irmão de José Tesch; as propriedades eram
vizinhas; trabalhou como meeiro em 1997 para Honório Florêncio Catelan,
mas ele também assinou sua CTPS; trabalhou como meeiro para Carlos
Augusto Coelho Salles, no Córrego do Chapéu; a companheira sempre
trabalhou com o autor; cuidou do sítio de Wanessa Serrat Pimentel, onde
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também tocou uma meia de café; depois foi para Jair Jantorno Junior, onde
também trabalhava como meeiro de café, banana e feijão; está na propriedade
do Jair até hoje; só sabe assinar; sempre trabalhou no meio rural; Wanessa
tinha 1500 pés de café; nas horas vagas, o autor cuidava do sítio.

Testemunha José Tesch: depoente é proprietário rural na região de Córrego do
Chapéu e Soído, Domingos Martins; depoente conhece o autor desde que ele foi
morar na região; autor chegou na propriedade do depoente em 1990, com Vera;
autor ficou na propriedade do depoente até 1996, trabalhando com lavoura de
café, milho, feijão e banana; autor ficava com metade da produção; autor
trabalhou para Martins Tesch antes de 1990; autor trabalhou dois anos fora,
depois voltou para a propriedade do depoente, onde ficou mais 2 anos, em um
segundo período de labor; não sabe para onde ele foi trabalhar depois de
2000; é costume na região alguns proprietários registrarem CTPS de meeiros.

Testemunha Odelario Koehler: depoente conhece o autor desde 1990, quando o
autor foi morar na propriedade de José Tesch; depoente é proprietário no
Córrego do Chapéu, vizinho de José Tesch; autor chegou com irmãos e com
Vera Lúcia; autor trabalhava com café, banana, milho e feijão; autor nunca
trabalhou na propriedade do depoente; autor ficou uns 10 anos na propriedade
de José Tesch; não sabe se no período o autor trabalhou para outros
proprietários; depois, o autor foi para a propriedade de Bruno Pires; não sabe
dizer quantos anos ele ficou na propriedade de Bruno; depois, ele foi para a
propriedade de Jair Junior; não sabe se ele trabalhou na propriedade de
Honório Florêncio Catelan, de Carlos Augusto Coelho Salles e de Wanessa
Serrat Pimentel; não sabe se é costume na região alguns proprietários
registrarem CTPS de meeiros; proprietários celebram contrato de parceria
com os meeiros; depoente nunca teve meeiros em sua propriedade.

A prova testemunhal corroborou as alegações autorais de trabalho rural nas
propriedades de José Tesch, Bruno Pires e Jair Jantorno.

A testemunha José Tesch confirmou o labor rural em dois períodos em sua
propriedade, de 1990 a 1996 e de 1998 a 2000. Há prova material para esse
período, conforme pontuado anteriormente.

Dessa forma, devem ser reconhecidos os períodos de 02/01/1990 a 30/12/1996
e de 02/01/1998 a 30/11/2000, como requerido.

O outro período requerido na inicial é o de 01/01/2006 a 08/04/2013. Como
visto, consta na CTPS anotação de vínculo de caseiro nesse período, tendo
como empregador Jair Jantorno – apesar de a inicial, equivocadamente,
indicar que o trabalho no período teria sido na propriedade de Bruno Pires. Há
anotação de que o exercício da função de trabalhador rural assalariado teve
início apenas em 01/01/2008 (ev. 19, fl. 25). Não há qualquer outra prova
material, ou mesmo informação haurida da prova testemunhal, que permita
outro tipo de inferência.
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Dessa forma, é possível reconhecer o trabalho rural do autor, na propriedade
de Jair Jantorno, de 01/01/2008 a 08/04/2013.

Não há elementos suficientes para inferir em que período teria sido o alegado
trabalho na propriedade de Bruno Pires.

Em síntese, dos períodos requeridos na inicial, é possível reconhecer os
seguintes: de 02/01/1990 a 30/12/1996, de 02/01/1998 a 30/11/2000 e de
01/01/2008 a 08/04/2013.

O autor completou a idade mínima em outubro/2016. Dessa forma, a carência
exigida, de 180 meses, há de ser computada pelo menos a partir de 2001.

Nada obstante, há significativa lacuna quanto ao trabalho rural no período de
2002 a 2008. Há na CTPS anotação de vínculo como trabalhador rural de
01/08/2001 a 01/10/2001, o que aproveitaria ao autor. Nada obstante, de 2002
a 2008 não há qualquer prova material do trabalho rural, inclusive para
permitir enquadrar como tal o trabalho como caseiro de 01/03/2003 a
08/09/2005, na propriedade de Wanessa Serrat Pimentel, que consta na CTPS.
A prova testemunhal também foi lacunosa quanto a esse período, nada se
podendo afirmar quanto a esse vínculo de 2003 a 2005.

Assim, conquanto seja possível reconhecer o trabalho rural em grande parte
dos períodos pretendidos, não é possível reconhecer o direito ao benefício
postulado, pelo não cumprimento da carência na forma exigida na legislação.
Caberá ao autor cumprir mais tempo de trabalho, e oportunamente requerer
novamente aposentadoria por idade rural ou, se for o caso, aposentadoria
híbrida, somando os vínculos que constam no CNIS. (...)

Em embargos de declaração opostos pelo INSS o juízo esclarece que:

"A sentença não reconheceu o período de 01/01/2006 a 08/04/2013 como de
segurado especial, senão reconheceu apenas parte desse período, de
01/01/2008 a 08/04/2013, porém não como segurado especial, mas como
trabalhador rural assalariado.

O vínculo de trabalhador rural assalariado, como reconhecido na sentença,
garante ao autor o enquadramento na categoria de empregado rural.

O tempo de serviço como empregado rural, em favor de quem o tempo de
carência para obtenção do benefício de aposentadoria também é reduzido em 5
anos (artigo 201, §7º, II, da Constituição da República, e artigo 48, §1º, da Lei
n.º 8.213/91), pode ser aproveitado juntamente com o tempo de serviço como
segurado especial, para fins de carência para concessão de aposentadoria por
idade como trabalhador rural.
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Portanto, o período de 01/01/2008 a 08/04/2013 não foi de segurado especial,
mas de trabalhador rural assalariado, sendo igualmente computado para fins
de aposentadoria por idade rural, com idade reduzida."

No caso, a controvérsia reside somente na possibilidade de soma dos períodos
de trabalho rural reconhecidos, para concessão do benefício aposentadoria por idade. Na
forma delimitada pela sentença, concluiu o juízo que não tera sido comprovada a realização
de qualquer trabalho rural pelo autor no intervalo entre 30/11/2000 e 01/01/2008. 

No caso dos autos, tem-se situação em que foi reconhecido como período de
trabalho, na qualidade de segurado especial, entre 02/01/1990 a 30/12/1996 e de 02/01/1998
a 30/11/2000. Além disso, considerou que o autor trabalhou como empregado rural
entre 01/01/2008 a 08/04/2013, para o Sr. Jair Jantorno, tendo como base anotação feita em
sua CTPS, constante da fl. 25 do evento 19, no sentido de ter o autor passado a trabalhar
como trabalhador rural, a partir de 21/01/2008.

Contudo, deve-se observar que o vínculo do autor com o Sr. Jair Jantorno teve
início em 01/01/2006. No caso, sendo certo que o Sr. Jair Jantorno se trata de empregado
rural, é irrelevante a atividade desenvolvida pelo autor para fins de enquadramento como
empregado rural ou urbano.

Isso porque não é relevante para a classificação do autor como empregado
urbano ou rural, uma vez que a atividade foi prestada para empresa que explora atividade
agroeconômica, em se tratando de empresa que produz mudas de eucalipto. Em conformidade
com a previsão dos artigos 2º e 3° da Lei n. 5.889/73, o que caracteriza o empregado como
rural é a natureza da atividade de seu empregador, e não exatamente a função que ele exerce
dentro da empresa:

 Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico,
presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e
mediante salário.

Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica,
proprietário ou não, que explore atividade agro-econômica, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.

No mesmo sentido, colaciono julgado do TRF da 3ª Região:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. OPERADOR DE
MOTOSSERRA. IMEDIATISMO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO
JULGAMENTO. 1. No que tange ao imediatismo do trabalho rural ao requerimento do
benefício de que trata a lei, ficou assentado em recente decisão proferida em sede de
Recurso Especial Representativo de Controvérsia que o trabalhador rural tem que estar
exercendo o labor campestre ao completar a idade mínima exigida na lei, momento em
que poderá requerer seu benefício. 2. No caso dos autos, a parte autora completou a
idade necessária em 01.10.2012. Ao contrário do que restou alegado pelo INSS, o
vínculo iniciado em 01.10.2007, e não encerrado até a data da DER (02.09.2013),
conforme fl. 36, deu-se na empresa "Mário José de Queiroz/ME", na função de
operador de motosserra (CTPS, fl. 26). As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram o
labor em plantações de eucaliptos (fls. 79/80). 3. O empregado que presta seus serviços
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no campo como operador de motosserra, a exemplo do que ocorre com o tratorista, é,
nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 5.889/73, trabalhador rural. 4. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alteração no
resultado do julgamento.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Egrégia Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, sem alteração no resultado do julgamento, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
2108960 0039626-55.2015.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON
PORFIRIO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2018
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

Portanto, deve-se considerar que todo o período que consta em sua CPTS
trabalhado na qualidade de caseiro, para o Sr. Jair Jantorno, como trabalhado na
qualidade de empregado rural. Ou seja, não há necessidade de existência de início de
prova material referente a esse intervalo, tampouco prova testemunhal que esclareça
qual atividade ele prestava, quando confirmado que se tratava de empregador rural.
Assim, deve ser reconhecido que o autor trabalhou durante todo o intervalo
entre 01/01/2006 e 08/04/2013 como de empregado rural.

Dessa forma, o recorrente acumula, como rural: os períodos anotados no CNIS
como trabalhador rural de 01/06/1997 a 15/08/1997 e de 01/08/2001 a 01/10/2001, os
períodos reconhecidos como segurado especial, entre 02/01/1990 a 30/12/1996 e de
02/01/1998 a 30/11/2000, o período como empregado rural acima descrito, entre
01/01/2006 e 08/04/2013, além daquele já homologado pelo INSS, 09/04/2013 e
02/05/2017 (evento 19, fl. 44).

Ainda que haja intervalo em que o autor não comprovou ter realizado atividade
rural, entre 01/10/2001 e 01/01/2006, uma vez que não restou comprovado que o vínculo
como caseiro, existente entre 2003 e 2005 era prestado para propriedade rurícola, o
afastamento por período inferior a 5 anos não é longo o suficiente para descaracterizar a
qualidade de trabalhador rural do autor, devendo haver a somatória entre os períodos de
empregado rural e segurado especial.

Ressalta-se que a previsão de diminuição do requisito etário do art. 48, §1°, da
Lei n° 8.213/91 se aplica a todos os trabalhadores rurais e não somente ao segurado especial,
pelo que nada impede que o período em que o autor trabalhou na condição de empregado
rural seja computado para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, quando, como
no presente caso, resta demonstrado que o trabalhador realmente desenvolvia atividades de
caráter eminentemente rural.

Somados os períodos, tem-se que o autor acumula trabalho rural por período
muito superior à carência, exigida, que é de 180 meses, não havendo óbices para que lhe seja
concedida a aposentadoria por idade rural pretendida.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO INOMINADO, E, NO
MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício
de aposentadoria por idade (rural), com DIB em 03/05/2017 (data da entrada do requerimento
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administrativo). Os valores atrasados deverão ser pagos após o trânsito em julgado da
presente e observada a prescrição quinquenal, devendo ser corrigidos monetariamente desde
quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da citação, considerando aplicáveis
às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art.
1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a questões tributárias, nas quais a
SELIC é fator de correção monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o
emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o
manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de correção monetária. Sem condenação em
custas, nem em honorários, a teor do disposto no art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000307956v16 e do código CRC 5a66ed84.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 0007551-85.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARINA BASILIO DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que improcedente seu pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, que o juízo aplicou rigor
excessivo durante a apuração da prova testemunhal, pelo que se deve entender que o início de
prova material apresentado foi confirmado. Contrarrazões apresentas (evento 47).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL NÃO CONFIRMADO. TESTEMUNHAS SOMENTE PUDERAM
CONFIRMAR LABOR PRESTADO EM UMA DAS PROPRIEDADES PARA AS
QUAIS TERIA TRABALHADO COMO MEEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL DURANTE PERÍODOS NÃO
RECONHECIDOS PELO INSS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

 

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2017
(evento 01, OUT5, fl. 7), tendo requerido o benefício em 11/12/2017, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício
de atividade rural entre 2001 e 2017.

No caso, não existe controvérsia acerca da prova material apresentada, tendo a
autora apresentado diversos contratos de parceria agrícola, com firmas reconhecidas em 2015,
2008, 2004 e 1999, além de ter apresentado certidão de casamento celebrado em 2003, da
qual consta que os  nubentes eram lavradores, além da ficha de admissão de seu marido em
1987 e a sua em 2007. 

Contudo, no presente caso, a prova testemunhal produzida em juízo não pôde
comprovar a pretensão autoral. A princípio, verificou-se que a autora não possui capacidade
para se expressar perfeitamente, em razão de alguma doença ou deficiência que lhe afeta. Por
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sua vez, transcreve o essencial dos depoimentos prestados (art. 36 da Lei n. 9.099/95):

Testemunha 1: que conhece a autora há mais de 20 anos; que ela trabalhou para o autor
durante três contratos, durante os períodos previstos nos contratos; que isso dá cerca de 06
anos de trabalho; que antes disso ele conheceu a autora trabalhando em outra propriedade,
na estrada em direção a Muqui; que ultimamente não tem trabalhado porque está doente;
que ela não consegue trabalhar; que ela não consegue trabalhar normalmente; que isso
começou recentemente; que tem uns 2 anos que ela piorou; que ela trabalhava com banana
e ela também plantava milho e mandioca; que seu marido trabalha pouco hoje em dia, que
ele faz bicos; que o contrato de parceria acabou, que eles estão na propriedade porque o autor
quer ajuda-los; que o contrato venceu em 2017; que eles estavam morando na terra do autor
até 2017, que hoje eles moram num barraquinho na cidade; que não sabe se é deles; que o
marido dela não se aposentou; que eles já eram casados quando o autor conheceu o casal;
que eles tem dois filhos; que eles chamam Aloisio e Angélica.

Testemunha 2: que conhece a autora há mais de 40 anos; que o marido dela se chama José
Carlos; que ela tem um barraquinho em Atílio Vivácqua; que ela planta banana, mandioca,
hortaliça; que vê a autora indo pra roça, mesmo sem conseguir; que ela está na propriedade
do Sr. Ademir Rigoni, esposo da Iracy; que não sabe se a autora está trabalhando, mas sabe
que ela vai pra propriedade do Sr. Ademir; que ela fica na propriedade por um período; que
não foi à propriedade pra dizer se a autora está ou não trabalhando; que a Igreja ajuda a
autora com cestas; que ela não tem passado o tempo todo na cidade; que antes ela plantava
aipim, mandioca, banana, fazia hortas na época de hortaliça; que ela sempre teve
dificuldade de comunicar, mas de 05 anos pra cá ela piorou, que não fala direito e tem
problemas de memória; que ela tem que ser vigiada; que atualmente a autora está vivendo
de ajuda da igreja; que ela está passando dificuldade.

Testemunha 3: que conhece a autora há muitos anos; que sabe que a autora trabalhou na
propriedade do Sr. Ademir; que não sabe precisar exatamente quando isso ocorreu; que não
se lembra de mais nenhum proprietário; que sabe que o marido dela trabalha na roça, para
o Ademir; que ela está trabalhando na roça, que fica em casa quando está passando mal;
que conhece os filhos da autora, que somente um mora com ela; que eles estão sobrevivendo
da roça, que ela planta banana, mandioca, verdura, abóbora, milho; que ela vende pra feira
do Município; que a esposa do Sr. Ademir se chama Iracy; que acha que a autora trabalhou
no ano passado; que ela fica na casa da roça, que só vem pra cidade quando passa mal; que
sabe que ela vai pra roça, mas não sabe se ela trabalha; que não vê ela trabalhando; que a
autora diz pra depoente que vai pra roça.

Dos relatos acima, tem-se que, a princípio, o fato de a autora estar (ou não)
trabalhando ao tempo da realização da audiência, apesar de indicar se as testemunhas tinham
(ou não) conhecimento dos fatos alegados, não prejudica a pretensão autoral. Isso porque a
autora implementou o requisito etário e apresentou o requerimento administrativo em 2017,
de modo que, no momento da sentença, realizada neste ano, não precisaria mais estar
trabalhando, desde que comprovado que, em 2017, ainda realizava atividades rurais.

Não obstante, as testemunhas ouvidas somente puderam confirmar que ela
trabalhou como segurada especial na propriedade do Sr. Ademir (primeira testemunha), que é
o marido da Sr. Iracy Sobral Rigoni. De acordo com os contratos apresentados nos autos,
corroborados pelo Sr. Ademir, pode-se afirmar que restou comprovado que a autora
trabalhou na referida propriedade entre 02/05/2005 e 02/05/2007 (evento 1 OUT5, fls.
13/14) e entre 10/03/2015, até 2017, quando, segundo o proprietário, a autora não mais
teria condições de trabalhar. 
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Diante disso, tem-se que somente esses períodos foram confirmados, os quais
não são suficientes para preencher a carência necessária, que é de 180 contribuições mensais.
Nem sequer há como confirmar que a autora trabalhou para a Sr.ª Iracy entre 01/02/2009 e
06/12/2007, uma vez que não existe contrato nesse sentido e que o próprio proprietário
enfatizou que ela sempre permaneceu em sua propriedade por curtos períodos.

Em relação aos demais contratos apresentados, com os proprietários José Luiz,
Márcia Lopes Monteiro e Rita Cássia, as testemunhas não souberam prestar nenhuma
informação, razão pela qual não há como confirmar que, de fato, houve a prestação de labor
rural durante os períodos apontados nos contratos de parceria apresentados.

Assim, considerada a fragilidade do conjunto probatório, que não foi capaz de
comprovar que a autora efetivamente exercia a atividade rural, além do fato de que as
testemunhas foram muito confusas ao precisar se ela estaria ou não trabalhando ao tempo da
audiência, não há como se reconhecer nenhum período além daqueles já reconhecidos pelo
INSS durante o processo administrativo (evento 01, OUT5, fl. 49). Há relatos de que a autora
trabalhou até 2017 e que teria se afastado por questões de saúde, caso em que deve ser aferido
se a autora possui direito à aposentadoria por invalidez, o que não pode ser verificado nesse
processo. No caso, não foi possível a constatação do preenchimento da carência para
aposentadoria por idade rural, mas a narrativa das testemunhas foi no sentido de que
deixou de trabalhar em razão de doenças incapacitantes, o que deverá ser requerido na
via própria ("que ultimamente não tem trabalhado porque está doente; que ela não
consegue trabalhar; que ela não consegue trabalhar normalmente; que isso começou
recentemente; que tem uns 2 anos que ela piorou; que ela trabalhava com banana e ela
também plantava milho e mandioca; que seu marido trabalha pouco hoje em dia (...)"

Contudo, quanto ao pedido inicial a sentença merece ser mantida: 

"Com efeito, a primeira testemunha afirmou que a autora já parou de trabalhar
desde 2017 e que manteve o contrato com o esposo da autora para ajudá-la a
aposentar.

A segunda testemunha afirmou que a autora estava laborando na terra da
primeira testemunha até o momento e após interpelação afirmou que somente
sabe que a autora vai à roça durante a semana, mas não sabe o que a autora
faz lá.

Por sua vez a terceira testemunha afirmou que a autora continua trabalhando
até o momento para o Sr. Admir (primeira testemunha) e após interpelação
afirmou que somente sabe que a autora vai à roça durante a semana, mas não
sabe o que a autora faz lá.

A prova oral produzida foi frágil e não permite delimitar até quando a autora
trabalhou.

O intuito de modificar a verdade dos fatos revelada pelo depoimento das duas
últimas testemunhas e a afirmação da primeira testemunha no sentido de que
somente mantém o esposo da autora trabalhando em sua terra para permitir a
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aposentadoria da autora enfraquece sobremaneira a narrativa da autora e
impede a concessão do benefício previdenciário.

Eventualmente a autora terá direito à LOAS."

Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal. 

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO INOMINADO, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHER PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000322313v4 e do código CRC 39a2f393.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 5001165-04.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente seu
pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, que apresentou
início de prova material contundente, que foi confirmada pelas testemunhas, de que exerceu
labor rural pelo período de carência. Subsidiariamente, requer seja determinado ao INSS a
averbação do período de labor rural entre 01/01/2007 a 04/12/2018, que teria sido
reconhecido pela sentença. Contrarrazões apresentadas (evento 38).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. HISTÓRICO
TRABALHO URBANO ANTERIOR. TESTEMUNHAS SÓ CONFIRMAM LABOR A
PARTIR DE 2007.  IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA OS CINCOS ANOS
ANTERIORES . RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO SOMENTE
PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DE PERÍODO JÁ RECONHECIDO EM
SENTENÇA.

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 ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2016
(fl. 15), tendo requerido o benefício em 06/07/2017, devendo, portanto, cumprir carência de
180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar, a princípio, o exercício de
atividade rural entre meados do ano 2001 e 2017.

Para comprovar a realização de atividade rural na qualidade de segurado
especial, a requerente apresentou os seguintes documentos: declaração de exercício de
atividade rural expedida pelo STR (evento 01, OUT6, fl.1/2); ficha do sindicato dos
trabalhadores rurais de Muqui (evento 01, OUT7); ficha de registro do marido da autora junto
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muqui (evento 01, OUT8); ficha de cadastro junto
à Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (evento 01, OUT9); nota de venda de
produção de café (evento 01, OUT10); parte de contrato de parceria agrícola (evento 01,
OUT11); declaração particular de terceiro (evento 02, OUT12, fl. 1); contratos de parceria
agrícola (idem, fls. 2/12); escritura pública de promessa de compra e venda de propriedade de
terceiro (idem, fls. 13/16); recibo de entrega de ITR incidente sobre imóvel de terceiro (idem,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 332



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 135/435

5001165-04.2018.4.02.5002 500000320999 .V4 JES10842© JES7060

fl. 17); contratos de parceria agrícola (evento 02, OUT13, fls.1/2); registro de imóvel rural de
terceiro (idem, fl. 3); comprovante de pagamento de tributo incidente sobre imóvel de terceiro
(idem, fl. 4); procuração (evento, 01, OUT14, fl.1); declarações de confrontantes (evento 01,
OUT15).

Com efeito, os termos de declaração constantes de instrumento particular
(evento 02, OUT12, fl. 1 e evento 01, OUT15) não fazem prova em face de terceiros, porque
o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do documento particular,
escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único
ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o
documento particular prova a declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade”.  Ademais, os termos de declaração equiparam-
se à prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não prestarem compromisso
formal com a verdade perante autoridade administrativa ou judicial. “A declaração do
empregador de que a autora laborou em sua propriedade agrícola é documento que não pode
ser considerado como prova material, pois resume-se numa mera declaração, equivalente às
demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU 
16/9/2002).

Impende registrar, por oportuno que, na esteira do entendimento já pacificado
pela Turma Nacional de Uniformização, a Declaração de Sindicato de Trabalhadores
Rurais somente pode ser aceita como início de prova material apto a demonstrar o exercício
de atividade rural se estiver homologada pelo INSS (PEDILEF n.º 200772550090965 e n.º
200850520005072), o que não ocorreu no caso dos autos.

Os documentos relativos à propriedade rural de terceiros não pertencentes ao
núcleo familiar da autora (cônjuges, pais e avós, p. exemplo) não se prestam como prova de
trabalho rural da mesma, servindo tão-somente como prova de que as pessoas para as quais
alega ter trabalhado realmente possuíssem propriedade rural à época. Assim, as escrituras
públicas e os comprovantes de pagamento de ITR e outros tributos não podem servir de início
de prova material do labor da requerente.

A ficha de cadastro perante a Secretaria de Saúde foi feita somente com base
em declaração da parte autora, motivo pelo qual não pode compor início de prova material.
Ademais, trata-se de documento feito à mão, que permite a alteração ou inclusão de dados – o
que impede sua utilização como início de prova material.

Já as fichas de cadastro da autora e de seu marido junto ao Sindicato Rural
podem servir de início de prova material, em relação ao período próximo à sua admissão,
ocorrida em 07/11/2011 (autora) e 21/12/2007 (seu marido).

Via de regra, tenho entendido que as notas fiscais de compra e venda de
insumos/produtos agrícolas não se prestam, de per se, para comprovar que o autor
efetivamente exercesse atividade rural em regime de economia familiar, sobretudo quando,
como no presente caso, elas foram feitas à mão e não contam com autenticação mecânica.
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O documento constante do evento 01, OUT11 parece ser parte de um contrato
de parceria agrícola, com data referente a 15/07/2006. Contudo, como se trata de parte de
contrato cuja integralidade não consta do referido processo, não há como utilizá-lo para
indicar que a parte exerceu atividade rural naquele período. Além disso, a TNU vem se
posicionando no sentido de que os contratos particulares de parceria e afins somente podem
servir como início de prova material da condição de rurícola a partir do momento em que
contem com reconhecimento de firma ou autenticação que comprove a data de sua confecção
(PEDILEF 2007.72.52.00.09928). No caso, como não foi realizado reconhecimento de firma,
existe outro fator impeditivo para reconhecer o documento como válido.

Por outro lado, os demais contratos de compra e venda apresentados possuem
reconhecimento de firma, motivo pelo qual podem compor início de prova material a partir
do momento do reconhecimento. Nesse sentido, pode ser utilizado o contrato firmado com
Antônio José Dias Luparelli, com firma reconhecida em 21/12/2007, outro contrato firmado
com o mesmo proprietário, com firma reconhecida 03/10/2011, o aditamento com firma
reconhecida em 11/06/2012, um terceiro contrato firmado com o mesmo proprietário, com
firma reconhecida em 29/10/2014, e, por fim, o contrato firmado com Marcos Antônio
Benevenutti, com firma reconhecida em 26/08/2016.

Ainda, também pode compor início de prova material, a procuração em que o
marido da autora a nomeia como sua procuradora, por meio de instrumento público, em
15/02/2012, uma vez que ambos foram classificados como lavradores.

Conclui-se, assim, que o início de prova material se resume às fichas de
cadastro e de seu marido junto ao STR (07/11/2011 e 21/12/2007), os contratos de parceria
agrícola (21/12/2007, 03/10/2011, 11/06/2012, 29/10/2014 e 26/08/2016) e a procuração feita
por instrumento público (15/02/2012).

Ainda que, nos termos da Súmula n° 14 da TNU, não se exija que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, quando
considerado o período em que a autora deveria ter comprovado o exercício de labor rurícola,
observa-se que não existe nenhum documento capaz de indicar que a autora ou seu
marido exerciam atividade rural no período anterior a 21/12/2007.

Quando considerado que a autora possuiu histórico de trabalho urbano até
2002 (evento 9 OUT2), é necessário que exista algum documento que possa indicar que a
autora exerceu atividade urbana após 01/04/2002 (quando deixou de recolher
contribuições como empregada doméstica) até 21/12/2007, quando assinou o primeiro
contrato de parceria agrícola.

Por sua vez, a prova testemunhal pôde confirmar o exercício do labor rural pela
autora a partir do final de 2007, na propriedade do Sr. Antônio José Dias Luparelli, ao lado
de seu marido, Sr. Luiz Carlos Pereira da Silva, pelo que a sentença sequer questionou o
exercício do labor durante esse período.

Contudo, não se pode sequer falar em efeito regressivo do início de prova
material, para servir de base ao reconhecimento do labor rural supostamente exercido
entre 04/2002 e 11/2007, pois as testemunhas afirmaram que a autora exercia seu labor
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sozinha, enquanto ela própria afirmou em audiência que o fazia ao lado de seu marido.

Dessa forma, entendo que o indeferimento do INSS foi correto, uma vez que
não foram apresentados documentos contemporâneos suficientes para indicar o efetivo
exercício de labor rural pela requerente, e que o conjunto probatório não possuiu coerência e
contundência necessárias à comprovação do labor rural supostamente realizado pela autora.
Entretanto, nos termos da sentença recorrida, há que se reconhecer o período de labor
rural exercido pela autora entre 21/12/2007 (assinatura do primeiro contrato) e
06/07/2017 (data do requerimento administrativo).

Considerando que o autor deveria comprovar 180 meses de atividade rural no
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do
requisito etário (nos termos do art. 143 da Lei n° 8.213/91 e da Súmula n° 54 da TNU),
conclui-se ela não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural.  

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO, E, NO MÉRITO, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para condenar o INSS a averbar o período de labor
rural entre 21/12/2007 e 06/07/2017. Sem condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei
9.289/96) e nem em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, nos termos
do Enunciado 99 do FONAJEF, bem como do Enunciado 56 das Turmas Recursais da Seção
Judiciária do Espírito Santo.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320999v4 e do código CRC 6f65cf96.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000271-16.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAIR LIBERATO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR URBANO.
SEGURADA FILIADA DEPOIS DE 24.07.1991. NECESSIDADE DE 180
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS. CONTAGEM EM DUPLICIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA. RECURSO CONHECIDO AO
QUAL SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1.  Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença (Evento 16) que
julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade formulado pela autora. Aduz, em
síntese, que, na data do requerimento administrativo (08/01/2018), a autora não contava com
número de contribuições suficientes para obter o benefício de aposentadoria por idade, tendo
a sentença computado períodos que já haviam sido considerados na carência
administrativamente. Contrarrazões (Evento 29).
 

VOTO

2. O benefício de aposentadoria por idade do Regime Geral de Previdência Social é devido
para todos os segurados e tem dois requisitos, previstos no art. 48 da Lei nº 8.213/91: (a) o
período de carência; (b) e a idade mínima de 65 anos para o homem, ou de 60 anos para a
mulher (com exceção do trabalhador rural, o produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal, beneficiados pela redução em 5 anos na idade pelo art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91,
e pelo art. 201, § 7º, II, da Constituição).

3. A carência para a concessão da aposentadoria por idade, em regra, é de 180 meses (art. 25,
II, da Lei 8.213/1991). Para os segurados que já eram inscritos no RGPS antes de 24 de julho
de 1991, aplica-se a tabela progressiva do art. 142 da Lei 8.213/1991, variável de 60 (em
1991) até 180 meses (em 2011), de acordo com o ano que o segurado cumprir os requisitos
idade e carência. 

4. Não há necessidade de satisfação simultânea da carência e da idade mínima; observados os
dois, ainda que em datas diferentes, o segurado tem direito à aposentadoria por idade, visto
que a condição essencial para tanto é o suporte contributivo correspondente. (EREsp
776110/SP, 3ª Seção, STJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 10/03/2010, DJe 22/03/2010).
 Nesse mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU) publicou no dia 14 de dezembro de 2011 a sua Súmula nº 44, com a seguinte redação:
“Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no
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art. 142 da Lei nº 8.213/91 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”.

5. Hipótese em que a autora não se encontrava inscrita no RGPS antes de 24/07/1991, não
fazendo jus, portanto, à tabela progressiva constante do art. 142 da Lei 8.213/1991,
necessitando, destarte, comprovar 180 meses de contribuições para se aposentar por idade. A
autora cumpriu o requisito etário em 2013 (nascimento em 31/01/1953 – Evento 01 RG4) e,
desta forma, quando requereu o benefício em 08/01/2018 (Evento 01 INFBEN 5), já havia
completado a idade mínima prevista pela legislação.

6. O INSS alega erro na contagem de tempo de contribuição feita na sentença, na medida em
que teriam sido considerados períodos já computados no tempo de contribuição da autora
administrativamente (contagem em duplicidade de alguns dos períodos). Diante de tal
afirmação, torna-se imprescindível o recálculo de tempo de contribuição da autora para fins
de identificação de eventual equívoco material.  

7. Considerando os períodos contributivos comprovados e contabilizados pelo próprio INSS
(Evento 9 PROCADM 1 fls. 36/37), somados aos períodos contributivos concedidos na
sentença, e em relação aos quais não há controvérsia, depreende-se que o número de
contribuições da autora totalizou, até a data do primeiro requerimento administrativo
(08/01/2018 – Evento 01 INFBEN 5), o seguinte tempo :

Nome:    Lair Liberato da Silva                                   
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias Equivalentes  
 a    m    d
10/08/2002    21/02/2009                      2.388                     1,00                 2.388              6       
 6       16 
16/03/2009    19/08/2011                        887                     1,00                    887              2       
 5         5 
01/12/2011    22/02/2012                          84                     1,00                      84             -         
 2       23 
09/09/2013    08/01/2016                        852                     1,00                    852              2       
 4        -   
01/06/2016    31/12/2017                        579                     1,00                    579              1       
 7         1 
01/08/2002    09/08/2002                            9                     1,00                       9             -          -
          9 
01/05/2012    31/07/2012                          92                     1,00                      92             -         
 3         1 
01/02/2016    31/05/2016                        121                     1,00                    121             -         
 3       30 
          Total:                5.012            13         8       24 

8. Observa-se, assim, que, de fato, houve cômputo em duplicidade de alguns períodos os
quais já haviam sido reconhecidos pelo INSS, quais sejam, 10/08/2002 a 31/10/2006,
01/12/2006 a 31/01/2007, 01/03/2007 a 31/01/2009 e 09/09/2013 a 30/09/2015. Tal se deveu,
muito provavelmente, diante da circunstância de o autor haver requerido os interstícios
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contributivos de 10/08/2002 a 21/02/2009 e de 09/09/2013 a 08/01/2016 sem mencionar, no
entanto, que grande parte desses intervalos já haviam sido computados pelo INSS, como se
infere das cópias constantes do Evento 9 PROCADM 1 fls. 36/37.

9. Dessa forma, considerando que na data do requerimento administrativo feito em
08/01/2018 a autora não contava com tempo de contribuição suficiente (menos de 15 anos ou
180 contribuições), infere-se que não fazia jus ao benefício de aposentadoria por idade
(urbana).

10. Voto por conhecer o Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento e reformar a sentença para
julgar improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do
CPC/2015. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do
art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000299314v4 e do código CRC 91eaf7ae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5003058-30.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA THEREZA SANT ANA ARRUDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, conceder o benefício aposentadoria por idade,
desde a data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que não é possível computar
o tempo de recebimento de benefício previdenciário como carência, mas apenas como tempo
de serviço, devendo ser julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.
Subsidiariamente, quanto aos juros e mora, requer a aplicação o previsto art. 1º-F da Lei n.
9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09. Contrarrazões apresentadas (evento 19).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA).
PERÍODO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADO COM
PERÍODOS CONTRIBUTIVOS AO RGPS. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE
CARÊNCIA (ART.55, II, DA LEI 8.213/1991) E ENUNCIADO 73 DA TNU. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DO INSSA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA.

O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, consoante se infere da inteligência do art. 55, II, da Lei
8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: 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. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

(...)
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A parte autora nasceu em 28/11/1955 (Evento 1 – CPF3), contando atualmente
com 63 (sessenta e três) anos de idade, e requereu, em sede administrativa, o benefício de
aposentadoria por idade em 25/10/2017, tendo sido indeferido pela Autarquia Previdenciária
sob a alegação de falta de período de carência (fls. 20-21 do Evento 1 – PROCADM10).

Sustenta a parte autora, em síntese, que o período em que esteve em gozo de benefício por
incapacidade deve ser considerado como carência e, via de consequência, havia preenchido
todos os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo.

Citado, o INSS alega, em linhas gerais, que não há se falar em cômputo dos períodos em que a
requerente esteve em gozo de benefício por incapacidade e, por conseguinte, ela não faz jus ao
benefício pleiteado.

Inicialmente, saliento que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, previsto no
art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, o qual fulmina a exigibilidade das prestações
vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Contudo, no caso dos
autos, tendo a ação sido ajuizada em 29/11/2018, não há se falar em prescrição.

Pois bem.

É cediço que o benefício de aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº
8.213/91, será devida ao segurado que, “cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

Assim, no caso dos autos, o requisito etário foi cumprido em 28/11/2015, ou seja, na data do
requerimento administrativo a autora já contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade.
Quanto ao outro requisito, qual seja, a carência mínima exigida, restando comprovado que a
requerente implementou o requisito etário em 2015, conforme a tabela progressiva do artigo
142 da Lei nº 8.213/91, a carência mínima para a concessão do benefício de aposentadoria
por idade corresponde a 180 contribuições, devendo ser observado o disposto no art. 24,
parágrafo único, da mesma lei.

Cumpre salientar que as contribuições vertidas em razão de atividades concomitantes deverão
ser observadas, consoante o disposto no artigo 32, da Lei nº 8.213/91, somente para fins de
apuração do salário-de-benefício, não podendo ser computadas em dobro para efeito de
carência.

Oportuno consignar que os períodos correspondentes aos contratos de trabalho anotados na
CTPS devem ser considerados, ainda que não constem do CNIS, uma vez que não apontada
qualquer irregularidade ou mesmo indício de falsidade de tais anotações. A propósito, eis a
inteligência da súmula 75 da 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)”.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência, com fulcro no artigo 30, I, a, da Lei nº 8.212/91, o
empregado não pode ser penalizado pela negligência do empregador ao deixar de recolher as
pertinentes contribuições para o RGPS, cabendo à autarquia previdenciária buscar os meios
legais necessários para satisfação do que entende ser devido.

Importante, também, consignar que os períodos em que o segurado esteve em gozo de
benefício por incapacidade devem ser computados para efeito de carência quando
intercalados com períodos contributivos, nos termos dos artigos 29, § 5º, e 55, II, da Lei nº
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8.213/91. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO
PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM
PERÍODO DE EFETIVO TRABALHO. PRECEDENTES.

1. Ação civil pública que tem como objetivo obrigar o INSS a computar, como período de
carência, o tempo em que os segurados estão no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez).

2. É possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos.

3. Se o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade é
excepcionalmente considerado como tempo ficto de contribuição, não se justifica interpretar a
norma de maneira distinta para fins de carência, desde que intercalado com atividade
laborativa.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1271928/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014)

No caso em análise, observa-se dos extratos do CNIS anexados aos autos, que todos os
benefícios por incapacidade encontram-se intercalados com períodos em que a autora verteu
contribuições previdenciárias e, portanto, devem ser computados para fins de carência.
Valendo ressaltar, inclusive, que, entre os benefícios concedidos e as contribuições vertidas, a
requerente em nenhum momento perdeu sua qualidade de segurada do RGPS.

Ainda, conforme se observa do resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição
do Evento 1 – PROCADM10, todos os períodos em que a requerente esteve em gozo de
benefício por incapacidade, em consonância com o artigo 55, II, da Lei de Benefícios, foram
considerados para fins de contagem de tempo de serviço/contribuição.

 

Por assim ser, à luz do até aqui explícito, pela análise do arcabouço probatório reunido aos
autos, temos que, até a data do requerimento administrativo formulado em 25/10/2017,
efetivando os pertinentes ajustes em virtude de atividades concomitantes, a autora possuía,
para fins de carência, conforme quadro abaixo, 15 anos, 05 meses e 04 dias, ou seja, havia
ultrapassado o número mínimo exigido para fins de carência.

Processo: 5003058-30.2018.4.02.5002

Autora: MARIA THEREZA SANT ANA ARRUDA

Nº   COMUM

Data Inicial Data Final        Total Dias        Anos    Meses  Dias

1     01/09/1998      31/12/1998        121      -           4          1

2     01/04/2001      30/09/2003        900      2          6          -
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3     29/10/2003      06/01/2004        68        -           2          8

4     01/06/2005      03/07/2008        1.113   3          1          3

5     04/07/2008      17/05/2010        674      1          10        14

6     18/05/2010      25/10/2017        2.678   7          5          8

Total             5.554 15        5          4

Destarte, nos termos do até aqui exposto, faz jus a parte autora à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo
formulado em 25/10/2017.

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de
cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade
do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é imanente ao
caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do segurado.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora. (...)

Não se discutiu o fato de a autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 08 (evento 01,
PROCADM10). O que se controverteu foi somente a possibilidade de o benefício em questão
poder ser computado para fins de carência do benefício de aposentadoria por idade, o que,
como visto, é aceito pela lei e pela jurisprudência.

Quanto à correção monetária 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 (artigo 5º, XXII, da CRFB/88,
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 de juros de mora ocorre desde a citação, conforme
estipulado em sentença, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97,
com redação alterada pela Lei 11.960/09. No tocante ao índice de correção reputo que razão
não assiste ao INSS, tendo em vista que este juízo concorda com o afastamento do art. 1º F,
sendo indevida qualquer modulação tendo como parâmetro as datas apontadas.
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Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, na forma do art. 55, Caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319620v2 e do código CRC 631e77d2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5002147-21.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JACINTA MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar o réu a conceder o benefício
aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo (02/10/2017). Alega,
em síntese, que não é possível computar o tempo de recebimento de benefício previdenciário
como carência, mas apenas como tempo de serviço, devendo ser julgada totalmente
improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela 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. Subsidiariamente, almeja 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, a partir de então o IPCA-e. Contrarrazões apresentadas (evento 20).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA). PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS AO RGPS. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA
(ART.55, II, DA LEI 8.213/1991) E ENUNCIADO 73 DA TNU. RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, consoante se infere da inteligência do art. 55, II, da Lei
8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: 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. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:
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(...)

A autora formulou requerimento administrativo de aposentadoria por idade (NB
41/163.535.732-0) em 2/10/2017. Os requisitos da aposentadoria por idade são a idade
mínima de 60 anos (segurada do sexo feminino) e o cumprimento de carência.

A autora, nascida em 21/5/1955 (Evento 1, PROCADM3, fl. 11), completou 60 anos de idade
em 2015. Logo, preencheu o primeiro requisito.

Quanto ao segundo requisito, a carência, a autora precisava completar 180 contribuições
mensais. A autora completou a idade mínima para aposentadoria em 2015, quando já havia
cessado a eficácia da norma transitória constante do art. 142 da Lei nº 8.213/91, que previa
uma tabela gradativa para o cálculo da carência.

O INSS computou apenas 149 contribuições mensais (Evento 1, PROCADM3, fl. 31).

A autora alegou que o réu deixou de computar para fins de carência o período de 1º/4/2011 a
16/1/2014, de gozo de auxílio-doença previdenciário. Realmente, esse período de gozo de
benefício previdenciário foi desconsiderado no cálculo da carência (Evento 1, PROCADM3, fl.
31).

A controvérsia se resume a uma questão de direito. O INSS defende que o tempo em gozo de
auxílio-doença não pode ser computado para fins de carência.

O art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que o período de gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez intercalado pode ser contado como tempo de serviço. E o art. 29,
§ 5º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que, se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade,
sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição. Como a lei admite
que há salário-de-contribuição, a jurisprudência faz interpretação extensiva para considerar
que o tempo de fruição de gozo de benefício por incapacidade conta para efeito de carência,
como se tivesse havido recolhimento de contribuição. Afinal, salário-de-contribuição é a base
de cálculo da contribuição do segurado para a previdência social. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou-se nesse sentido:

 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-
DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É possível a contagem,
para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei 8.213/91).
Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-doença é
contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91), consequentemente, deve
ser computado para fins de carência. É a própria norma regulamentadora que permite esse
cômputo, como se vê do disposto no art. 60, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não
provido.” (RESP 1.334.467, Rel. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJE 05/06/2013)

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO
DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal, conforme
prescrito nos arts. 15, inciso I, § 3º e 55, inciso II, da Lei nº 8.���⁄��, reconhece a possibilidade
de cômputo do período de auxílio-doença para o efeito de suprimento da carência para
obtenção de benefício previdenciário, no caso, a aposentadoria por idade. Precedente: AgRg
no REsp nº 1.168.���⁄RS, Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado), DJe
��⁄�⁄����. (...)” (AgRg no REsp 1.101.���⁄RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta
Turma, DJe �⁄�⁄����)

No mesmo sentido é a orientação da Turma Nacional de Uniformização:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 335



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 148/435

5002147-21.2018.4.02.5001 500000315732 .V2 JES10842© JES10842

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONALDE UNIFORMIZAÇÃO.
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE
CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À
TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20  DA TNU. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO. (...) -  Vigora  nesta  TNU  o  entendimento  de  que  “a  contagem 
do  tempo  de  gozo  de  benefício  por  incapacidade  só  é  admissível  se  entremeado  com 
período  de contribuição,  a  teor  do  artigo  55,  inciso  II,  da  Lei  n.º  8.213/1991.  Nesse 
caso, pode-se  calcular o benefício  de aposentadoria  com  a  incidência do  artigo  29, § 5.º,
da aludida Lei” (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009).  A
jurisprudência atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg  no  Ag  n.º 
1076508  RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  DJ  6  abr.  2009), tampouco coincide com o acórdão
reproduzido no voto do Relator, que reproduz antigo  entendimento do  Colegiado, adotado no
PEDILEF n.º 200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008).
Situação em que a TNU evoluiu  em  sua  posição,  afastando  a  contagem  do tempo de  gozo 
de  benefício  por  incapacidade  quando  não  intercalado  o  período  com  atividade  laboral
(PEDILEF  n.º  200972540044001,  Rel.  Juiz  Federal  Adel  Américo  de  Oliveira, DOU  25 
mai.  2012;  PEDILEF  n.º  200872540073963,  Rel.  Juiz  Federal  Janilson Bezerra de
Siqueira, DOU 27 abr. 2012). - Tomando como base, primeiramente, a  Constituição e  a  Lei 
de  Benefícios  da Previdência Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar
trabalhador idoso, após certo período de incapacidade e redução das chances de retorno ao
mercado de trabalho, quando já preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à
luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não há como desconsiderar toda uma construção
jurisprudencial afinada com a lógica e com a realidade própria do regime previdenciário
público. Como bem registrado pelo acórdão recorrido, “estando a renda mensal  do  auxílio-
doença legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo
do período de fruição do benefício como  período  de  carência, para  fins  de  concessão  da
aposentadoria  por  idade”. Por último, tem-se ainda a impossibilidade de o segurado
contribuir para a Previdência durante o gozo do auxílio-doença, não por cálculo ou
negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da incapacidade lógica e material de
fazê-lo.  Situação em que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso inominado do
autor sob o fundamento de inadmissão linear da contagem do período de gozo de benefício
por incapacidade, sem examinar eventuais períodos  intercalados, afrontou a jurisprudência 
desta  TNU  e violou  direito  da  parte  recorrente, não se ajustando com a Constituição e com
a legislação previdenciária.  Há, portanto, necessidade de verificar-se a existência de
eventuais períodos de intercalação para fins de aplicação da tese uniformizada. (...)” (TNU,
Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013)

A Súmula nº 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”.

No caso concreto, o benefício de auxílio-doença recebido pela autora foi intercalado com
períodos de contribuição (Evento 1, PROCADM3, fl. 31). Logo, deve ser considerado para fins
de carência.

O período de 1º/4/2011 a 16/1/2014 corresponde a 34 meses de carência. Somados aos 149
meses computados no processo administrativo, a autora contava com 183 meses de carência
na data do requerimento administrativo.
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Como contava com mais de 60 anos de idade e também com mais de 180 meses de carência, a
autora tem direito à aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo, em
2/10/2017.

(...)

 

Não se discutiu o fato de a autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 31 (evento 01,
PROCADM3), o qual recolhimento como contribuinte individual entre 01/08/2002 e
31/03/2011, bem como de 01/012/2014 a 31/10/20117. O que se controverteu foi a
possibilidade de o benefício em questão poder ser computado para fins de carência do
benefício de aposentadoria por idade, o que, como visto, é aceito pela lei e pela
jurisprudência.

Quanto à correção monetária 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 (artigo 5º, XXII, da CRFB/88,
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 de juros de mora ocorre desde a citação, conforme
estipulado em sentença, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97,
com redação alterada pela Lei 11.960/09. No tocante ao índice de correção reputo que razão
não assiste ao INSS, tendo em vista que este juízo concorda com o afastamento do art. 1º F,
sendo indevida qualquer modulação tendo como parâmetro as datas apontadas.

Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, na forma do art. 55, Caput, da Lei 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000315732v2 e do código CRC e7df04ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000512-02.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOVELINA OLIVEIRA MAGANHA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, conceder o benefício aposentadoria por idade,
desde a data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que não é possível computar
o tempo de recebimento de benefício previdenciário como carência, mas apenas como tempo
de serviço, devendo ser julgada totalmente improcedente a pretensão autoral. Contrarrazões
apresentadas (evento 23).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA). PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS AO RGPS. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA
(ART.55, II, DA LEI 8.213/1991) E ENUNCIADO 73 DA TNU. RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, consoante se infere da inteligência do art. 55, II, da Lei
8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: 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. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

(...)

A parte autora nasceu em 05/06/1950 (Evento 1 – SITCADCPF3), contando atualmente com
68 (sessenta e oito) anos de idade, e requereu, em sede administrativa, o benefício de
aposentadoria por idade em 03/04/2017, tendo sido indeferido pela Autarquia Previdenciária
sob a alegação de falta de período de carência (Evento 1 – ANEXO6).
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Sustenta a parte autora, em síntese, que o período em que esteve em gozo de benefício por
incapacidade deve ser considerado como carência e, via de consequência, havia preenchido
todos os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo.

Citado, o INSS alega, em linhas gerais, que não há se falar em cômputo dos períodos em que a
requerente esteve em gozo de benefício por incapacidade e, por conseguinte, ela não faz jus ao
benefício pleiteado.

Inicialmente, saliento que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, previsto no
art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, o qual fulmina a exigibilidade das prestações
vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Contudo, no caso dos
autos, tendo a ação sido ajuizada em 29/05/2018, não há se falar em prescrição.

Pois bem.

É cediço que o benefício de aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº
8.213/91, será devida ao segurado que, “cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

Assim, no caso dos autos, o requisito etário foi cumprido em 05/06/2010, ou seja, na data do
requerimento administrativo a autora já contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade.
Quanto ao outro requisito, qual seja, a carência mínima exigida, restando comprovado que a
requerente implementou o requisito etário em 2010, bem como que sua inscrição é anterior a
24/07/1991, conforme a tabela progressiva do artigo 142 da Lei nº 8.213/91, a carência
mínima para a concessão do benefício de aposentadoria por idade corresponde a 174
contribuições, devendo ser observado o disposto no art. 24, parágrafo único, da mesma lei.

Cumpre salientar que as contribuições vertidas em razão de atividades concomitantes deverão
ser observadas, consoante o disposto no artigo 32, da Lei nº 8.213/91, somente para fins de
apuração do salário-de-benefício, não podendo ser computadas em dobro para efeito de
carência.

Importante, também, consignar que os períodos em que o segurado esteve em gozo de
benefício por incapacidade devem ser computados para efeito de carência quando
intercalados com períodos contributivos, nos termos dos artigos 29, § 5º, e 55, II, da Lei nº
8.213/91. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO
PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM
PERÍODO DE EFETIVO TRABALHO. PRECEDENTES.

1. Ação civil pública que tem como objetivo obrigar o INSS a computar, como período de
carência, o tempo em que os segurados estão no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez).

2. É possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos.

3. Se o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade é
excepcionalmente considerado como tempo ficto de contribuição, não se justifica interpretar a
norma de maneira distinta para fins de carência, desde que intercalado com atividade
laborativa.
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4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1271928/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014)

No caso em análise, observa-se dos extratos do CNIS juntados aos autos (Evento 1 – ANEXO3
/ Evento 12 – OUT2) que os benefícios por incapacidade (NB 506.514.351-6 e NB
536.156.373-7) encontram-se intercalados com períodos em que a autora verteu contribuições
previdenciárias e, portanto, devem ser computados para fins de carência. Valendo ressaltar,
inclusive, que, entre os benefícios concedidos e as contribuições vertidas, a requerente em
nenhum momento perdeu sua qualidade de segurada do RGPS.

Ainda, conforme se observa dos supramencionados documentos, todos os períodos em que a
requerente esteve em gozo de benefício por incapacidade, em consonância com o artigo 55, II,
da Lei de Benefícios, foram considerados para fins de contagem de tempo de
serviço/contribuição.

Por assim ser, à luz do até aqui explícito, pela análise do arcabouço probatório reunido aos
autos, temos que, até a data do requerimento administrativo formulado em 03/04/2017,
efetivando os pertinentes ajustes, a autora possuía, para fins de carência, conforme quadro
abaixo, 15 anos, 09 meses e 21 dias, ou seja, havia ultrapassado o número mínimo exigido
para fins de carência.

                                 Processo: 5000512-02.2018.4.02.5002
                                 Autora: JOVELINA OLIVEIRA MAGANHA
                                 Nº   COMUM
                                                    Data Inicial Data Final        Total Dias        Anos    Meses  Dias
                                              1     11/01/1971      24/11/1972        674      1          10       14
                                              2     01/01/2003      30/11/2004        690      1          11        -
                                              3     02/12/2004      31/01/2006        420      1          2          -
                                              4     01/02/2006      30/11/2006        300      -           10        -
                                              5     01/01/2007      31/05/2007        151      -           5          1
                                              6     01/06/2007      30/10/2008        510      1          5          -
                                              7     31/10/2008      31/10/2011        1.081   3          -           1
                                              8     01/12/2011      31/08/2012        271      -           9          1
                                              9     01/10/2012      31/12/2012        91        -           3          1
                                             10   01/02/2013      03/04/2017        1.503   4          2          3
                                                                                  Total             5.691 15        9          21

Assim, nos termos do até aqui exposto, faz jus a parte autora à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo
formulado em 03/04/2017.

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de
cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade
do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é imanente ao
caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do segurado.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora. (...)

 

Não se discutiu o fato de a autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 17 (evento 01,
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ANEXO12). O que se controverteu foi somente a possibilidade de o benefício em questão
poder ser computado para fins de carência do benefício de aposentadoria por idade, o que,
como visto, é aceito pela lei e pela jurisprudência.

Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, na forma do art. 55, Caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000315869v2 e do código CRC 9041503d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0009968-02.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA LOURDES FERNANDES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, conceder o benefício aposentadoria por idade,
desde a data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que não é possível computar
o tempo de recebimento de benefício previdenciário como carência, mas apenas como tempo
de serviço, devendo ser julgada totalmente improcedente a pretensão autoral. Contrarrazões
apresentadas (evento 23).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE (URBANA). PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS AO RGPS. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA
(ART.55, II, DA LEI 8.213/1991) E ENUNCIADO 73 DA TNU. RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, consoante se infere da inteligência do art. 55, II, da Lei
8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: 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. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

(...)

O benefício pretendido pela parte autora encontra fundamento no art. 48 da Lei nº
8.213/91. A obtenção dessa aposentadoria depende da comprovação de ter a parte
autora atingido a idade legalmente prevista para o benefício, sessenta e cinco (65) anos
para os homens e sessenta (60) anos para as mulheres, bem como o recolhimento das
contribuições previdenciárias em número equivalente ao período de carência.
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É de se destacar que o período de carência pode sofrer variações, de acordo com a
tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91, para os segurados já inscritos na Previdência
Social antes da publicação desta Lei.

No caso em apreço, não há como aplicar a tabela de transição mencionada no artigo
142 da Lei nº 8.213/91, uma vez que a autora não estava inscrita na Previdência Social
antes da publicação da mencionada Lei, devendo, assim, cumprir a carência de 180
contribuições mensais.

Importante frisar, ainda, que desde 2003 a perda da qualidade de segurado tornou-se
irrelevante para a outorga da aposentadoria por idade (art. 3º, § 1º, da Lei nº
10.666/03).

No caso em análise, o requisito etário é inconteste. A autora atingiu a idade de 60
(sessenta) anos em 20/02/2003 (data de nascimento: 20/02/1943 – fl. 21).

Os períodos discriminados no resumo de documentos para cálculo de tempo de
contribuição, constantes à fl. 21, que totalizam 89 contribuições, já foram reconhecidos
pelo INSS, quando da análise do benefício de aposentadoria por idade de nº
41/174.806.625-8, razão pela qual os tenho por incontroversos e os reconheço como
tempo de carência necessária à concessão do benefício pretendido nestes autos.

No que diz respeito aos interregnos de 30/01/2005 a 20/05/2013, observo que tal
período não foi reconhecido pelo INSS, sob o argumento de que não é possível
computar, para fins de carência, o período de gozo de auxílio-doença, devendo tal
interregno ser computados, apenas, como tempo de serviço (fls. 25/26).

A discussão firmada nos presentes autos já foi objeto de grande divergência na
jurisprudência e na doutrina. Contudo, entendo mais coerente o entendimento que vem
prevalecendo atualmente, no sentido de ser o período de recebimento de benefício por
incapacidade computável para fins de carência, desde que ele seja intercalado por
períodos de contribuição.

Como exemplo de tal posicionamento, os seguintes julgados do Colendo STJ:

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 auxíliodoença ou de
aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com períodos contributivos. 3.
Hipótese em que a 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. (AgInt no
REsp 1574860/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/04/2018, DJe 09/05/2018)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO
PREENCHIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 8.213/1991. DESCABIMENTO. CÔMPUTO
DO TEMPO PARA FINS DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO EM
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PERÍODO INTERCALADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei 8.213/1991 não contemplou a conversão de
aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. 2. É possível a consideração
dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria
por invalidez como carência para a concessão de aposentadoria por idade, se
intercalados com períodos contributivos. 3. Na hipótese dos autos, como não houve
retorno do segurado ao exercício de atividade remunerada, não é possível a utilização
do tempo respectivo. 4. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201303946350,
MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:02/05/2014
..DTPB:.) grifei

No mesmo sentido se posicionou a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 73: “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.”

Com efeito, tendo o período em que a parte autora esteve em auxílio-doença, ora em
análise, sido intercalado com período de efetiva contribuição, conforme verifico do
cotejo das provas constantes nos autos, não há que se impedi-la de ter tal intervalo
computado para os fins almejados na inicial, nos moldes do art. 55, inciso II, da Lei
8.213/91.

Assim, reconheço, para fins da carência necessária à concessão do benefício pretendido
nestes autos, o período de 30/01/2005 a 20/05/2013, quando a parte autora esteve em
gozo do benefício de auxílio-doença de nº 1345040641.

Desse modo, o período trabalhado pela parte autora e reconhecidos pelo INSS (89
contribuições), somado ao interregno em que gozou do benefício de auxílio-doença
(30/01/2005 a 20/05/2013 – 99 contribuições), totalizam 188 contribuições, o que se
mostra suficiente para a concessão da aposentadoria por idade requerida pela
demandante. 

(...)

Não se discutiu o fato de a autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 17 (evento 01, OUT6
FL.3). O que se controverteu foi somente a possibilidade de o benefício em questão poder ser
computado para fins de carência do benefício de aposentadoria por idade, o que, como visto,
é aceito pela lei e pela jurisprudência.

Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, na forma do art. 55, Caput, da Lei 9.099/1995.
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RECURSO CÍVEL Nº 0002987-51.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS DORES PEREIRA ROSA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODOS DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA OU
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 55, II C/C ART. 29, § 5º, AMBOS DA LEI
8.213/1991. SÚMULA 73 DA TNU E STF (RE771577). RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 15) que julgou procedentes os
pedidos da parte autora de concessão do benefício de aposentadoria por idade, mediante
averbação como tempo de contribuição e de carência dos períodos em que esta recebeu
benefício de auxílio doença (09/05/2005 a 09/08/2005 e de 26/09/2005 a 20/03/2008),
concedendo o benefício a partir do requerimento administrativo realizado em 26/07/2017.
Alega, em síntese, que não é possível computar como carência os períodos em que o segurado
esteve em gozo de benefícios de auxílio doença, posto não haver contribuições vertidas ao
RGPS. Contrarrazões (Evento 29).

VOTO

2. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença quanto à parte impugnada:

(...)
A autora, nascida em 19/07/1957 (fl. 13), completou 60 anos de idade em 2017.
Logo, preencheu o primeiro requisito.
Quanto ao segundo requisito, a carência, a autora precisava completar 180
contribuições mensais. A autora completou a idade mínima para aposentadoria
em 2017, quando já havia cessado a eficácia da norma transitória constante do
art. 142 da Lei nº 8.213/91, que previa uma tabela gradativa para o cálculo da
carência.
O INSS computou apenas 145 contribuições mensais (fls. 17/18).
Tempo em que usufruiu benefício de auxílio-doença A autora alegou que o INSS
não considerou os períodos em que recebeu benefício previdenciário de auxílio-
doença. A controvérsia se resume a uma questão de direito. O INSS defende que
o tempo em gozo de auxílio-doença não pode ser computado para fins de
carência.
O art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que o período de gozo de auxílio doença
ou aposentadoria por invalidez intercalado pode ser contado como tempo de
serviço. E o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que, se o segurado tiver
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recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-
se como salário-de-contribuição. Como a lei admite que há salário-de-
contribuição, a jurisprudência faz interpretação extensiva para considerar que
o tempo de fruição de benefício por incapacidade conta para efeito de carência,
como se tivesse havido recolhimento de contribuição. Afinal, salário-de-
contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado para a
previdência social. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça pacificou-se nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO
DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA.
CABIMENTO. 1. É possível a contagem, para fins de carência, do período no
qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que
intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei 8.213/91).
Precedentes do STJ e daTNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91),
consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria
norma regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no
art. 60, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não provido.” (RESP
1.334.467, Rel. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJE 05/06/2013)
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE
UTILIZAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. (...) 2. A
jurisprudência deste Tribunal, conforme
prescrito nos arts. 15, inciso I, § 3º e 55, inciso II, da Lei nº 8.���⁄��, reconhece a
possibilidade de cômputo do período de auxílio-doença para o efeito de
suprimento da carência para obtenção de benefício previdenciário, no caso, a
aposentadoria por idade. Precedente: AgRg no REsp nº 1.168.���⁄RS, Ministro
VascoDella Giustina (Desembargador Convocado), DJe ��⁄�⁄����. (...)” (AgRg no
REsp 1.101.���⁄RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma,
DJe �⁄�⁄����)
No mesmo sentido é a orientação da Turma Nacional de Uniformização:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO.
ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA
TURMA NACIONALDE UNIFORMIZAÇÃO. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À TURMA
RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO. (...) - Vigora nesta TNU o entendimento de que “a
contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se
entremeado com período de contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei
n.º 8.213/1991. Nesse caso, pode-se calcular o benefício de aposentadoria com
a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei” (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508
RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009). A jurisprudência atual da TNU não
diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido
no voto do Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no
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PEDILEF n.º 200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU
7 jul. 2008). Situação em que a TNU evoluiu em sua posição, afastando a
contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade quando não
intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º 200972540044001,
Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF n.º
200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, DOU 27
abr. 2012). - Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de
Benefícios da Previdência Social; e depois, a negativa injusta do INSS de
amparar trabalhador idoso, após certo período de incapacidade e redução das
chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já preenchidos os
requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não
há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a
lógica e com a realidade própria do regime previdenciário público. Como bem
registrado pelo acórdão recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença
legalmente equiparada ao salário-decontribuição, um dos reflexos disto é o
cômputo do período de fruição do benefício como período de carência, para
fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se ainda a
impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do
auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade
em face da incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o
acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso inominado do autor sob o
fundamento de inadmissão linear da contagem do período de gozo de benefício
por incapacidade, sem examinar eventuais períodos intercalados, afrontou a
jurisprudência desta TNU e violou direito da parte recorrente, não se ajustando
com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há, portanto,
necessidade de verificar-se a existência  de eventuais períodos de intercalação
para fins de aplicação da tese uniformizada. (...)” (TNU, Processo 0047837-
63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013)
A Súmula nº 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”.
A autora recebeu auxílio-doença nos seguintes períodos: 09/05/2005 a
09/08/2005 e de 26/09/2005 a 20/03/2008. No caso concreto, os benefícios de
auxílio doença recebidos pela autora foram intercalados com períodos de
contribuição, conforme se verifica pela análise do extrato previdenciário do
sistema CNIS (fls. 41/42).
Diante disso, a autora tem direito ao cômputo dos seguintes períodos:
09/05/2005 a 09/08/2005 e de 26/09/2005 a 20/03/2008, os quais correspondem
a 35 contribuições. Somando-as com as 145 contribuições consideradas pelo
INSS, constata-se que a parte autora completou 180 contribuições mensais
para fins de carência. 
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3. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. Com efeito, o art. 55, II, da Lei 8.213/1991 é claro ao dispor
que o tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio doença
deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, caso dos autos. 

4. Ademais, o art. 29 § 5ª da Lei 8.213/1991 refere que será considerado para cálculo do
salário de benefício o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como salário-de-contribuição. Logo, se exprime que a intenção do legislador foi
a de utilizar o período em que o segurado esteve em benefício para os demais fins
previdenciários, não sendo coerente que se desconsidere o período apenas para fins de
carência e tempo de contribuição.

5. A questão, inclusive, não comporta mais debates, encontrando-se pacificada no âmbito dos
tribunais pátrios, tendo sido inserida no texto da Instrução Normativa 77/2015 em virtude do
julgamento da ACP nº 0004103-29.2009.4.04.7100:

Art. 153. Considera-se para efeito de carência:
1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
2009.71.00.004103-4 (novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o
cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por
incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que
intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a
seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016).

6. A TNU também se manifestou a respeito editando a Súmula 73 (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.),
assim como o STF no RE 771577 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em sede de
repercussão geral estabeleceu que é possível o cômputo de auxílio doença como período
contributivo desde que intercalado com atividade laborativa (Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014).

7. Isso posto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art.
55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301222v2 e do código CRC 12150a9b.
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RECURSO CÍVEL Nº 5014341-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVONETE BERNARDINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício de
aposentadoria por idade, com averbação de tempo em benefício por incapacidade, bem como
o pagamento desde o requerimento administrativo.  

Sentença: julgou procedente o pedido, concedendo o benefício, a partir do cômputo do
período em que recebeu auxílio-doença como carência para o benefício.

Razões do recorrente – INSS: diz que o período em benefício por incapacidade não pode ser
contado para fins de carência, pois não há correspondente contribuição, tampouco trabalho
remunerado para tanto, razão pela qual, sua contagem, fere os princípios que regem o sistema
previdenciário, em destaque, o atuarial; se insurge, ainda, em relação à correção monetária
determinada na sentença.

VOTO

A questão, portanto, é unicamente de direito, sem impugnação aos fatos – períodos em si.

De acordo com o disposto nos artigos 48, da Lei 8.213/91, são os seguintes os requisitos para
a concessão de Aposentadoria por Idade aos trabalhadores urbanos: 

- ter o trabalhador 65 (sessenta e cinco) anos completos, se homem, ou 60
(sessenta) anos completos, se mulher (artigo 48, da Lei 8.213/91).

- cumprimento do período de carência, conforme (artigos 25, II c/c 142);

A parte autora possui idade suficiente ao benefício (60 anos mulher ou 65 anos homem). 

E conforme cálculo de tempo de contribuição estampado na sentença, assim considerados
também períodos em gozo de auxílio-doença, alcançou mais que o necessário de tempo de
contribuição/carência para tanto, vez que o CNIS/Mapa inserto nos autos informa períodos de
contribuição (trabalho remunerado) entre a concessão de benefício por incapacidade,
demonstrando com isso que houve períodos intercalados com atividade/contribuição,
suficiente à contagem pretendida, inclusive para fins de carência. Assim está disposto na Lei
de Benefícios:
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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:
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez;
De igual forma dispõe o Decreto nº 3.048/99:
Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de
contribuição, entre outros:
III - o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade;

Pois bem, se são levados em consideração como período de contribuição, de igual sorte
devem contar para a carência, até porque tal instituto se refere justamente ao período de
contribuições necessárias a determinado benefício. Nesse sentido:

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO
DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE
CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É possível a contagem, para fins de carência,
do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade,
desde que intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei 8.213/91).
Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91),
consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria norma
regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no art. 60,
III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não provido. ..EMEN:
(RESP 201201463478, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:20/04/2013 ..DTPB:.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL.
APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODOS EM GOZO DE AUXÍLIO
DOENÇA INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS.
CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Se os períodos em gozo de auxílio doença estiverem
intercalados com períodos contributivos, devem ser computados como tempo de
contribuição, a teor do Art. 55 da Lei 8.213/91. Precedente do STJ. 2. Agravo
desprovido.
(AC 00156401420114039999, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA
PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 26/06/2013
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

A própria TNU já consolidou entendimento sobre o tema, por meio de sua Súmula nº 73:

“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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A controvérsia recursal permanece, contudo, em relação aos acessórios (consectários legais),
juros de mora e correção monetária, os quais conheço inclusive de ofício, dado se tratar de
matéria de ordem pública, modificável a qualquer tempo, inclusive.

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”. 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”. 

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, ao passo que os juros de mora,
desde a citação, será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir de sua
vigência.

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.

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.

Nessas condições, voto por conhecer, mas negar provimento ao recurso. Sem custas. 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.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321519v2 e do código CRC bda4af48.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5000396-84.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA ROSA GRIPPA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício de
aposentadoria por idade, com averbação de tempo em benefício por incapacidade, bem como
o pagamento desde o requerimento administrativo.  

Sentença: julgou procedente o pedido, concedendo o benefício, a partir do cômputo do
período em que recebeu auxílio-doença como carência para o benefício.

Razões do recorrente – INSS: diz que o período em benefício por incapacidade não pode ser
contado para fins de carência, pois não há correspondente contribuição, tampouco trabalho
remunerado para tanto, razão pela qual, sua contagem, fere os princípios que regem o sistema
previdenciário, em destaque, o atuarial.

VOTO

A questão, portanto, é unicamente de direito, sem impugnação aos fatos – períodos em si.

De acordo com o disposto nos artigos 48, da Lei 8.213/91, são os seguintes os requisitos para
a concessão de Aposentadoria por Idade aos trabalhadores urbanos: 

- ter o trabalhador 65 (sessenta e cinco) anos completos, se homem, ou 60
(sessenta) anos completos, se mulher (artigo 48, da Lei 8.213/91).

- cumprimento do período de carência, conforme (artigos 25, II c/c 142);

A parte autora possui idade suficiente ao benefício (60 anos mulher ou 65 anos homem). 

E conforme cálculo de tempo de contribuição estampado na sentença, assim considerados
também períodos em gozo de auxílio-doença, alcançou mais que o necessário de tempo de
contribuição/carência para tanto, vez que o CNIS/Mapa inserto nos autos informa períodos de
contribuição (trabalho remunerado) entre a concessão de benefício por incapacidade,
demonstrando com isso que houve períodos intercalados com atividade/contribuição,
suficiente à contagem pretendida, inclusive para fins de carência. Assim está disposto na Lei
de Benefícios:

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
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anterior à perda da qualidade de segurado:
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez;
De igual forma dispõe o Decreto nº 3.048/99:
Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de
contribuição, entre outros:
III - o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade;

Pois bem, se são levados em consideração como período de contribuição, de igual sorte
devem contar para a carência, até porque tal instituto se refere justamente ao período de
contribuições necessárias a determinado benefício. Nesse sentido:

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO
DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE
CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É possível a contagem, para fins de carência,
do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade,
desde que intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei 8.213/91).
Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91),
consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria norma
regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no art. 60,
III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não provido. ..EMEN:
(RESP 201201463478, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:20/04/2013 ..DTPB:.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL.
APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODOS EM GOZO DE AUXÍLIO
DOENÇA INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS.
CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Se os períodos em gozo de auxílio doença estiverem
intercalados com períodos contributivos, devem ser computados como tempo de
contribuição, a teor do Art. 55 da Lei 8.213/91. Precedente do STJ. 2. Agravo
desprovido.
(AC 00156401420114039999, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA
PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 26/06/2013
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

A própria TNU já consolidou entendimento sobre o tema, por meio de sua Súmula nº 73:

“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”.

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.
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Nessas condições, voto por conhecer, mas negar provimento ao recurso. Sem custas. 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.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321549v2 e do código CRC 9868b9e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 340



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 170/435

5002025-68.2019.4.02.5002 500000321495 .V1 JES10683© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 5002025-68.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANTUIL MARTINS TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, bem como o pagamento dos
valores atrasados com correção monetária pelos índices do INPC ou mesmo 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 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, ao passo que os juros de mora,
desde a citação, será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir de sua
vigência.

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, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURO DO INSS, nos
termos da fundamentação supra. 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. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321495v1 e do código CRC c946ffb5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5002151-58.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: IVOMIR MATEUS DOS SANTOS (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 seu pedido de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez.
Alega, preliminarmente, que o juízo possui competência para julgar o pedido de condenação
em danos morais, uma vez que possui a mesma causa de pedir do pedido principal,
configurada na injusta negativa do benefício previdenciário. No mérito, aduz, em síntese, que
apresentou exames e laudos que comprovam que, após a cessação do benefício por
incapacidade, não recuperou sua capacidade laborativa, fazendo jus à concessão do benefício
aposentadoria por invalidez, bem como ao pagamento de danos morais. Contrarrazões
apresentadas (evento 78).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
NEGATIVA DE BENEFÍCIO. FIXADA COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE VITORIA, POR PRORROGAÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. ENFERMIDADE DEVIDAMENTE
TRATADA E CONTROLADA SEM RISCO DE AGRAVAMENTO PELO EXERÍCIO
DA ATIVIDADE HABITUAL. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

Preliminar: competência do juízo recorrido

No que toca a alegação de incompetência do 3º Juizado Especial Federal de
Vitória para processar o pedido de danos morais, verifica-se que não há como acolhê-la.
Decerto, a Resolução nº T2-RSP-2012/00102 determinou que o 1º e 3º Juizados Especiais
detenham competência para apreciar matéria previdenciária, enquanto ao 2º restou o
processamento e julgamento das demais matérias cíveis.

Contudo, em casos como o presente, quando a parte requer a condenação em
danos morais com base na mesma causa de pedir (negativa do benefício previdenciário), há
prorrogação da competência, pois se o juízo é competente para processar e julgar a concessão
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do benefício pretendido, será também competente para julgar possível dano moral decorrente
de sua negativa. Dessa forma, deve ser reconhecida a competência do juízo para processar e
julgar o pedido.

Mérito

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

“Na ação em tela, a parte autora busca o restabelecimento do auxílio-doença NB
604.740.802-1, DCB 30.07.2014 (EVENTO 20 - DOCUMENTO 2, PÁGINA 19), assim como
compensação por dano moral, ao argumento de que não possui capacidade para exercer sua
função habitual, por padecer, em resumo, de patologia ortopédica.

Quanto ao pedido cumulado de reparação por supostos danos morais advindos da atuação
administrativa, ressalto, desde logo, que, sendo ele atinente à responsabilidade civil, este Juízo
não possui competência para analisá-lo.

Isto porque a Resolução nº T2-RSP-2012/00102 (de 07 de dezembro de 2012) da Presidência
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região alterou a competência deste 1º Juizado
Especial Federal Cível, atribuindo-lhe apenas as causas que versassem de matéria
previdenciária.

Por tal razão, não tendo sido atendida a previsão contida no art. 327, § 1º, II, do Novo Código
de Processo Civil, o processo, quanto ao pedido de reparação por dano moral, deverá ser
extinto sem resolução de mérito (art. 485, IV, NCPC).

Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja proteção a Lei de
Benefícios da Previdência Social se compromete a garantir. Tanto o auxílio-doença quanto a
aposentadoria por invalidez pressupõem a incapacidade laboral do segurado, a fim de que
possam ser concedidos.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo tratado no
artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma renda mensal correspondente a 91% (noventa e
um por cento) do salário-de-benefício apurado com relação ao segurado. Tal benefício é
devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos seguintes moldes:
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Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. 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.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do
afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da
incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Portanto, verifica-se que o auxílio-doença somente persiste como benefício previdenciário
enquanto se faz presente a incapacidade laboral, cessando quando o segurado for dado como
habilitado para o desempenho de atividade (nova ou antiga) que lhe garanta a subsistência ou
quando, em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei
nº. 8.213/91).

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária, somente é
concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, consoante previsto no 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 atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o
segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º 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.

Pois bem.

In casu, em perícia realizada em 19.07.2018 (EVENTO 14), o médico especialista em
ortopedia atestou que o autor é portador de lesão do manguito rotador do ombro esquerdo e
de sequela neurológica motora de lesão do plexo braquial direito. Ressaltou que o autor foi
submetido a tratamento cirúrgico do tipo reparo artroscópico do manguito rotador do ombro
esquerdo em 23/01/2014, sem intercorrências (quesito 3).

Asseverou o perito, todavia, que o autor se apresenta oligossintomático e sem limitações
funcionais para os ombros, estando apto, portanto, ao desempenho de sua atividade laborativa
habitual de mecânico montador.

No tocante à limitação funcional identificada no cotovelo direito, elucidou o perito que, por se
tratar de lesão sequelar e não progressiva de trauma ocorrido no nascimento, o autor sempre
apresentou tal limitação, a qual nunca o impediu de desempenhar sua função habitual. Trata-
se, por isso, de limitação que não acarreta restrição para o labor habitual (quesitos 7 e 8).
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Elucidou o perito que o autor esteve incapaz após realização de procedimento cirúrgico em
23.01.2014, por um período de 6 (seis) meses. Trata-se, contudo, de período no qual o autor
esteve em gozo do auxílio-doença cujo restabelecimento postula na presente demanda (DIB
14.01.2014, DCB 30.07.2014 - EVENTO 20, DOCUMENTO 2, PÁGINA 19).

Inconformado com esta conclusão pericial, o autor apresentou a petição do evento 23,
aduzindo, em resumo, a contradição da conclusão da perícia judicial com os laudos médicos
particulares anexados aos autos.

Vale ressaltar que a presença de doença ou lesão não caracteriza, por si só, o direito ao
benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a
incapacidade que esta doença ou lesão provoca no trabalho habitual do segurado, realidade
que não foi verificada na demanda sob exame. Com efeito, o perito reconheceu ser a autora
portadora de doenças, conforme exames analisados, contudo não constatou limitações
funcionais suficientes para impedir o desempenho da atividade habitual.

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”.

Ademais, não há motivo para realizar segunda perícia, porquanto a matéria foi
suficientemente esclarecida no laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi
comprovada nenhuma nulidade que contaminasse a produção da prova.

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.

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.”

 

Constatado o quadro patológico do autor, a perícia judicial (evento 14) apontou
que o recorrente (mecânico montador, 44 anos) é portador Lesão do Manguito Rotador do
Ombro ESQ. e de sequela neurológica motora de Lesão do Plexo Braquial direito, sendo clara
ao concluir pela sua plena capacidade laborativa, uma vez que o perito concluiu que

O autor, do ponto de vista ORTOPÉDICO, apresenta-se oligossintomático e sem
limitações funcionais para os ombros, dessa forma, encontra-se apto à desempenhar
suas atividades laborativas habituais com suas respectivas restrições (mecânico
montador). Com relação à limitação funcional identificada no cotovelo DIR., por se
tratar de lesão sequelar e não-progressiva de trauma ocorrido ao nascimento, o autor
sempre apresentou tal limitação, o que nunca o impediu de desempenhar sua função
habitual inclusive em outros vínculos. Dessa forma, a mesma não causa restrição para o
labor habitual.
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De fato, como bem ressalto pelo juízo prolator da sentença, o laudo pericial é
suficiente. Assim, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a
comprovação da incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades
habituais, o que não é o caso dos autos. O simples fato de a pessoa ser portadora de uma
enfermidade não indica, por si, que ela se encontrava incapacitada para realizar atividades
laborativas, conforme faz entender o recorrente.

Observa-se, ainda, que, de fato, os laudos apresentados pelo autor indicam a
existência de enfermidade, mas não atestam a incapacidade laborativa ou a necessidade de
afastamento de suas atividades habituais, nem de forma temporária, nem de forma definitiva.

Ademais, ainda que não seja obrigatório, no caso em análise, a perícia foi
realizada por especialista em ortopedia, estando, portanto, mais que apto a analisar as
enfermidades do autor, que são de natureza ortopédica. Nesse sentido, por óbvio, o perito
somente atestou a capacidade do autor do ponto de vista ortopédico, uma vez que as doenças
que supostamente incapacitariam o autor pra realizar atividades laborativas possuem todas
origem ortopédica.

Ainda que o laudo produzido no bojo de ação trabalhista (evento 01 – Laudo)
tenha entendido pela existência de incapacidade parcial definitiva, deve-se observar que
aquela perícia foi realizada por médico do trabalho, sendo que no âmbito desse processo foi
realizada por especialista em ortopédica, ou seja, especialista na patologia apresentada pelo
autor.

 Além do que, a perícia judicial desse processo foi fundamentada e suficiente,
não havendo razões para deixar de acolher o parecer do perito. Tanto a judicial como a
administrativa chegaram a mesma conclusão pela inexistência de incapacidade, já que foi
admitido para vaga de deficiente, logo compatível com suas limitações. O perito do juízo foi
claro ao apontar que o autor, " Mecânico Montador, foi admitido em vaga de deficiente físico
com restrição, referindo estar afastado do trabalho desde 01/2015. O autor apresentou como
vínculos prévios em sua CTPS as mesmas funções de Mecânico Montador, entretanto, referiu
também ter desempenhado labor nas funções de Atendente, Aux. de Horti-fruti e Frentista", o
que demonstra que o autor possui capacidade para as atividades que já exerceu ou exerce
atualmente. Deve prevalecer o parecer da perícia médica: "Sim, neste momento. O autor, do
ponto de vista ORTOPÉDICO, apresenta-se oligossintomático e sem limitações funcionais
para os ombros, dessa forma, encontra-se apto à desempenhar suas atividades laborativas
habituais com suas respectivas restrições (mecânico montador). Com relação à limitação
funcional identificada no cotovelo DIR., por se tratar de lesão sequelar e não-progressiva
de trauma ocorrido ao nascimento, o autor sempre apresentou tal limitação, o que nunca o
impediu de desempenhar sua função habitual inclusive em outros vínculos. Dessa forma, a
mesma não causa restrição para o labor habitual."

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando que o
indeferimento não se deu por motivo injustificado, há que ser considerado prejudicado.

Assim, entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
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lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reconhecer a competência do 3º Juizado
Especial Cível de Vitória para processar e julgar pedidos de danos morais decorrentes de
indeferimento de benefício previdenciário. Sem condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei
9.289/96) e nem em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, nos termos
do Enunciado 99 do FONAJEF, bem como do Enunciado 56 das Turmas Recursais da Seção
Judiciária do Espírito Santo.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000288698v5 e do código CRC 635492bb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5002283-15.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado (evento 30) interposto pela parte ré em face da
sentença que julgou totalmente procedente o pedido veiculado na inicial, concedendo a
aposentadoria por invalidez ao autor da ação. O INSS defende, em síntese, que a
incapacidade que acomete o recorrido é parcial, sendo possível sua reabilitação; que há
ausência de proporcionalidade na multa aplicada; que o índice de correção monetária foi
aplicado indevidamente. Requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido,
afastar a multa aplicada e reformar, também, no tocante a correção monetária. Contrarrazões
(evento 37 - fls. 1/6).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA.
MULTA RELATIVA AO CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 23):

[...]
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A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação
de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual,
manutenção da qualidade de segurado da previdência social ao tempo do
surgimento da enfermidade, e cumprimento da carência de doze meses (arts. 25,
I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria por invalidez será devida quando
demonstrada incapacidade permanente para atividades laborativas e
impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

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 transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia, apresentando incapacidade parcial e
definitiva desde novembro de 01/2003.

Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial. O STJ
possui jurisprudência pacífica quanto à necessidade do magistrado levar em
consideração os”[...] aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do
segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua
incapacidade parcial para o trabalho”, conforme se infere do seguinte
precedente (grifo nosso):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DOS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS
E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO
MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. [...]III - Esta Corte Superior firmou
entendimento no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez
deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o
trabalho (AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 14/11/2014).

[...](AgRg no AREsp 35.668/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

Sendo assim, considerando a idade da parte autora (51 anos), a sua profissão
(marteleteiro), a sua instrução (anafabeto) 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.

Ressalto que o INSS teve oportunidade de reabilitar a parte autora durante os
mais de 15 anos em que manteve contato com as limitações apresentadas, mas
não promoveu qualquer ato tendente à reabilitação, o que denota a
impossibilidade fática dessa reabilitação
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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.

Do CNIS juntado, tem-se que a parte autora gozou auxílio doença entre
17/09/2002 e 01/08/2018, o que permite reconhecer o preenchimento de todos
os demais requisitos para a fruição do benefício.

Sendo assim, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício acima listado.

[...]

5. O recorrido (51 anos) se submeteu a perícia em juízo (evento 13), a qual
indicou que esse “M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais
com radiculopatia.” (quesito 2 do INSS). O expert do juízo indicou que o recorrido não
apresenta aptidão para exercer a atividade habitual, pois “[...] sofre com dores e trabalhistas
com limitação ou inaptidão ao trabalho.” (quesito 11 do autor), estando incapacitado
parcialmente de maneira definitiva.  

6. Nesse sentido, frente à perícia judicial realizada, não restam dúvidas quanto a
atual incapacidade do recorrido para a realização de suas atividades laborais. Contudo,
verifico que não se constatou a existência de incapacidade total e definitiva, a qual acarretaria
em aposentadoria por invalidez. Pelo contrário, a referida perícia indica que o autor encontra-
se incapacitado parcialmente e pode ser reabilitado para funções compatíveis com suas
limitações (quesito 12 do INSS).

7. Ainda, contrário do que afirma o recorrido em suas contrarrazões (evento 37),
não há nos autos documentação apta a comprovar a sua incapacidade total permanente. De
fato, a parte autora é reconhecidamente incapaz temporariamente, com algumas limitações.
Contudo, o reconhecimento dessa incapacidade não se infere em incapacidade para todos os
tipos de funções total e definitivamente.

8. Ademais, o conjunto probatório acostado aos autos pelo recorrido (evento 1 –
LAUDO 4 e EXMMED5) não é forte o bastante para afastar as conclusões da perícia judicial,
que vislumbrou de forma clara que não há incapacidade total e definitiva. Nesse sentido,
para concessão da aposentadoria por invalidez é imprescindível a comprovação da
incapacidade total definitiva para as atividades habituais, o que não é o caso dos autos. O fato
do autor não ter sido encaminhado para reabilitação não significa que não será elegível, bem
como não é requisito de para aposentação do segurado. A perícia é clara quanto á
viabilidade de reabilitação. Vejamos a perícia dos autos: 

"Paciente refere lombalgia que irradia para membro inferior esquerdo. Está há
16 anos afastado de suas atividades.
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Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que o
autor é portador de hérnia de disco lombar. Apresenta alterações ao exame
físico e aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial atual fora
concluído que o autor possui incapacidade parcial definitiva. 

Quesitos do Juiz: Não possui Quesitos do INSS: 

1-Queixa que o periciado apresenta no ato da perícia? Dor lombar que irradia
para miesquerdo.

 2-Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia com CID:
M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia.

 3- Causa provável da doença\moléstia\incapacidade O desgaste pelo tempo e a
genética são as principais causas predisponentes de uma hérnia de disco, mas
forçar os músculos das costas para levantar peso excessivo pode ser um
desencadeador deste problema.

6-Doença\moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do
ultimo trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os
elementos nos quais se baseou a conclusão. Sim, está incapacitado. 

7-Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é
de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Incapacidade parcial
temporária. 

8-Data provável do inicio da doença\lesão\moléstia que acomete o periciado.
Desde 2003. 

9-Data provável de inicio da incapacidade identificada. Justifique. A partir do
dia 03/01/2003 de acordo com laudo médico. 

10-Incapacidade remonta á data de inicio da doença\moléstia ou decorre da
progressão ou agravamento da patologia? Justifique. Decorre da data de inicio
da doença. 

11-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? Se positivo, justifica apontando os elementos para está conclusão.
Sim. Ainda estava incapacitado. 

12- Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar
se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou
para reabilitação? Qual atividade? Sim. Pode reabilitar para porteiro ou vigia.
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 13-Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o periciado
necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades
diárias? A partir de quando? Não se aplica.

 

9. Ainda, a análise das condições pessoais também não autoriza, in casu, a
concessão da aposentadoria por invalidez ao autor, até mesmo porque o segurado conta
atualmente com 51 anos de idade, estando em idade produtiva, sendo tal requisito fator
significativo para o Julgador avaliar a possibilidade de concessão da aposentadoria por
invalidez. Não sendo, pois, o caso de concessão de aposentadoria invalidez, de modo que a
sentença recorrida merece ser modificada.

10. Vale ressaltar ainda que, segundo entendimento da TNU (PEDILEF
0506698-72.2015.4.05.8500, Juiz Relator Ronaldo José da Silva, Turma Nacional de
Uniformização, Data de Publicação: 26/02/2019) que constatada a incapacidade definitiva
deve-se encaminhar o segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional.

11. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser modificada para que o
recorrido seja beneficiado com o auxílio doença e seja encaminhado para perícia de
elegibilidade de reabilitação para uma função compatível com suas limitações ( forçar os
músculos das costas para levantar peso excessivo pode ser um desencadeador deste
problema      ).

12. A sentença fixou a imposição de multa, 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, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

13. Multa relativa ao cumprimento da antecipação de tutela. A sentença
determinou a implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada no
valor de R$ 500 reais, sem limites. Considerando que se trata de benefício previdenciário, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos benefícios previdenciários
concedidos.

14. No caso, a fixação da multa, já no patamar de R$ 500,00 (por dia de
descumprimento) pode levar a um excesso que gere enriquecimento ilícito. Desta forma, a
fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em
que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
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proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da determinação judicial
para que não incidisse a multa diária. No momento, fixo a multa diária no valor de R$ 100,00
(cem reais), caso se verifique o descumprimento da ordem judicial.

15. No que se refere à correção monetária - objeto de recurso do INSS, quanto
ao precedente mencionado – RE 856.175/ES – é preciso salientar que se trata de decisão
monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, em 10/03/2015, tomando como base o
quanto decidido no julgamento originário das ADIs n. 4357 e 4425, realizado em 14/03/2013.
Tal decisão, todavia, não considerava nem a modulação dos efeitos desse julgado, nem,
principalmente, os limites instituídos no julgamento do RE n. 870.947.

16. Necessário esclarecer as limitações do julgado das referidas ADIs. Como
bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a
questão tratada naquelas ações guardavam referência exclusivamente à fase de pagamento
dos requisitórios, não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do
julgado.

17. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de
novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos REsp
1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

18. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido recurso,
decidindo, que:

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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19. 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 é
essencial que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo,
não me parece sequer 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.

20. Desse modo, deve ser mantido o afastamento da incidência da TR dos
cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º
9494/1997, com a redação da Lei n.º 11960/2009, no que se refere à atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos
dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a
aplicação da TR.

21. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e no mérito dar-lhe
parcial provimento, com cominação prévia de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais),
determino o encaminhamento do Recorrido para avaliação de elegibilidade de reabilitação 
pelo INSS. Mantenho a incidência da TR conforme sentença. Sem condenação em custas e
nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319486v5 e do código CRC 111c22b8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000056-52.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 41) interposto pela parte ré em face de
sentença (evento 25) que julgou procedente o pedido da autora, condenando o INSS a
“conceder o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA à parte autora, desde
08/05/2018, com DIP na presente data; mantendo-o ativo até a realização da reabilitação
profissional do autor (ou em caso de recusainjustificada na participação do programa
oferecido pelo INSS)”. Assim, o INSS requer a reforma da senteça para  “a) fixar a DIB
na data da intimação sobre o laudo pericial (09/08/2018 - evento 19). b ) revogar as
multas processuais previamente cominadas, inclusive a dos embargos de declaração tidos
como protelatórios, 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 de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. INCAPACIDADE
PARCIAL E DEFINITIVA. PERÍCIA SUFICIENTE E FUNDAMENTADA.
ALTERAÇÃO DA DIB NA DATA DA INTIMAÇÃO DO LAUDO. INDEVIDA.
COMINAÇÃO PRÉVIA DE ASTREINTES. REVOGAÇÃO. MULTA
SANCIONATÓRIA. REVOGAÇÃO.  RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

            O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
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cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

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 coxoartrpse bilateral, estando incapacitado de forma parcial e definitiva desde
abril de 2018.

O perito analisou os laudos trazidos pelo autor desde 2014, sendo que somente firmou a DII
em abril de 2018, considerando o exame de tomografia e a evolução natural da doença.

Os laudos das perícias dsminitrativas não demonstram efetivamente a existência das
limitações decorrentes dessa doença, motivo pelo qual não há como se reconhecer a
incapacidade em período anterior.

Ademais, considerando a idade do autor, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento da
incapacidade total e definitiva.

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 INSS não promoveu qualquer impugnação específica quanto à qualidade de segurado e a
carência, sendo certo que já houve reconhecimento da qualidade de segurado especial na
seara administrativa (Evento 11, PROCADM1).

Não há qualquer indício de que o autor tenha deixado o meio rural, motivo pelo qual há de se
reconhecer o preenchimento de todos os requisitos no momento da DII.

Considerando que não há requerimento administrativo posterior à DII fixada, há de se fixar a
DIB do benefício quando do ajuizamento da presente ação, 08/05/2018.

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.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:
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a) Conceder o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA à parte autora, desde
08/05/2018, com DIP na presente data; mantendo-o ativo até a realização da reabilitação
profissional do autor (ou em caso de recusa injustificada na participação do programa
oferecido pelo INSS).

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

A cessação do benefício antes da finalização da reabilitação profissional (salvo no caso de
negativa de participação pelo segurado) acarretará multa diária no importe de mil reais
(sem limite), até a reativação do benefício.

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.

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.

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.

Não sendo apresentado recurso ou 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.         

5. Cinge-se a controvérsia quando a data de fixação da DIB bem como a
cominação de multas, sancionatórias e referentes ao cumprimento de tutela antecipada.

6. O INSS contesta a fixação da DIB na data do ajuizamento da ação, pois
esta “se baseou no laudo pericial e que somente após a intimação sobre o referido
laudo é que o INSS tomou ciência do mesmo e que poderia ter feito proposta de acordo,
não sendo adequado a fixação da DIB em data anterior, tal como feito na sentença”.
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Neste sentido, requer a alteração da DIB na data da intimação do laudo. Pois bem, tal
alegação não deve prosperar, pois a data da incapacidade foi fixada com fundamento em
laudos particulares,  sendo que o laudo apontava a DII em abril de 2018. Vejamos:

“Desta feita, na atual avaliação pericial foi constatada incapacidade laborativa parcial
(incluso a sua atividade habitual) e permanente. Só há como atestar incapacidade a partir de
abr/2018, considerando-se as importantes alterações degenerativas encontradas na
Tomografia Computadorizada e a evolução natural da doença. A data do início da
incapacidade foi fixada baseada na Tomografia Computadorizada, único exame complementar
apresentado durante o momento pericial.” (grifo nosso)

Não obstante tal alegação, noto que o INSS teve acesso a todos os laudos
particulares apresentados na inicial, sendo devidamente citado (evento 5), oferecendo
contestação (evento 7). Portanto, com a ciência do estado incapacitante da autora, poderia ter
realizado proposta de acordo. Ressalto que a oferta de proposta não está vinculada à perícia
judicial.

7. A sentença fixou a imposição de multa, 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, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.”

8. Multa relativa ao cumprimento da antecipação de tutela. A sentença
determinou a implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada
no valor de R$ 500 reais, sem limites. Considerando que se trata de benefício
previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é
superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios previdenciários concedidos.

9. No caso, a fixação da multa, já no patamar de R$ 500,00 (por dia de
descumprimento) pode levar a um excesso que gere enriquecimento ilícito. Desta
forma, a fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no
momento em que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor,
observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se
há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da
determinação judicial para que não incidisse a multa diária. No momento, fixo a multa
no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. 

10. Quanto á multa aplicada pela sentença considerando a
reabilitação ("A cessação do benefício antes da finalização da reabilitação
profissional (salvo no caso de negativa de participação pelo segurado) acarretará
multa diária no importe de mil reais (sem limite), até a reativação do benefício."),
entendo pela sua exclusão, já que a própria TNU passou a entender que "A análise
administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como
premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e
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permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das
circunstâncias fáticas após a sentença." Logo, a fixação de multa na sentença é
prematura, já que no caso concreto, a autarquia pode verificar a modificação fática
aludida pela TNU. 

11. Ainda, a autarquia recorre quanto à multa sancionatória de 2% do valor
atualizado da causa, uma vez que o juiz sentenciante considerou os embargos de
declaração (evento 31) protelatórios. Aduz que o recurso em questão “visou apenas
prequestionar a questão da modulação dos efeitos da decisão do STF no julgamento do
RE nº 870.947/SE, matéria esta que aliás que está em vias de julgamento naquela
corte”.

12. Em análise do recurso discutido, de fato, verifico que este não aponta as
“omissões” nas razões desenvolvidas da sentença. Quanto ao prequestionamento, sabe-
se que os Embargos de Declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, 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.
Contudo, ainda que não presente a omissão e indevido o prequestionamento, em
nenhum momento observo má-fé ou intuito protelatório da autarquia. Neste ensejo,
constato que há apenas uma tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, fato que
não motiva multa sancionatória, mas sim rejeição dos embargos. Portanto, afasto a
aplicação da multa de 2% do valor atualizado da causa ante a ausência de má fé e
de propósito protelatório.

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e no mérito dar-lhe
parcial provimento, nos termos do voto prolatado, mantenho, contudo a DIB conforme
sentença. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, nos termos do
Enunciado nº 99 do FONAJEF.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321212v6 e do código CRC 54afacc5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 0035930-73.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCELO ANTONIO BORGES INACIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (evento 39) em face de
sentença (evento 32) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o
INSS a “a restabelecer o auxílio-doença NB 31/618.282.823-8 desde a cessação, em
22/11/2017, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 8/6/2020”. O INSS alega
que o juiz sentenciante não agiu adequadamente ao fixar a DCB a partir de 02 anos da
prolação da sentença, pois o perito não atestou tempo necessário para o afastamento do
autor. Assim, a Autarquia requer a reforma da sentença “para modificar a sentença, nos
termos da fundamentação supra, tornando possível a fixação da DCB nos moldes do art.60,
da Lei 8.213/91, ou do art.315 da IN 77-2015”. Contrarrazões – evento 47.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. ALTERAÇÃO DA DCB.
RAZOABILIDADE DA DCB FIXADA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício
do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para
que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao
benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para
o trabalho; no auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na
aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. Cinge-se a controvérsia quanto à data da DCB. O juízo sentenciante a fim
de evitar que o INSS suspendesse o benefício a curto prazo, e considerando a falta de
perspectiva iminente de cura, arbitrou a DCB em dois anos a partir da data da sentença,
que foi prolatada em 08/06/2018.
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4. In casu, a perícia judicial (realizada em 21/01/2018 – evento 17) constatou
“incapacidade laborativa total e temporária” por motivo de síndrome epiléptica
secundária. (CID 10 G40.2) agravado por transtorno de personalidade (CID 10
F07.9). Contudo, o jusperito entendeu pela impossibilidade de determinar o tempo de
recuperação do autor (repositor de frios, 39 anos). Transcrevo trecho da perícia para
melhor elucidação dos fatos:

7. 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?)
Subir escadas, trabalhar em alturas, dirigir máquinas pesadas ou veículos automotivos e
carregar pesos.

9. 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?   
Agosto de 2016.

10. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior?
Data de afastamento do último cargo. Nesta época, já encontrava-se em acompanhamento
clínico.

11. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como
temporária, definitiva ou de duração indefinida? Incapacidade de duração indefinida.

12. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam
conduzir à recuperação da capacidade laborativa?         
Tratamento medicamentoso para controle clínico das crises de ausência e, caso indicado
pelo médico assistente, abordagem neurocirurgica para correção da malformação tipo
Chiari 1. Além disso, indica-se acompanhamento com médico psiquiatra para tratamento do
distúrbio comportamental supracitado.

13. 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?          
Não

6. Portanto, mesmo que o perito não tenha estimado um prazo de
recuperação, é possível a fixação da DCB em prazo razoável, mesmo que tal prazo
não tenha sido apontado pela perícia. No caso, resta analisar se o prazo de dois
anos fixado pela sentença é razoável e justificável ou se apenas serviu “para evitar
que o INSS suspenda o benefício a curto prazo”. 

7. Ainda que INSS possa convocar o autor para perícia administrativa a
qualquer momento, nos termos do § 10 do artigo 60 da Lei 8213/91: “O segurado em
gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser
convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua
concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”, não é plausível
a concessão prolongada de um benefício, sem esta estar devidamente fundamentada em
claros critérios médicos e legais. No caso, a fixação do prazo de 2 anos
encontra fundamento no álbum processual, tendo em vista a natureza da doença
do autor e os termos da perícia.
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8. Nessa esteira, o artigo 60 § 9º da Lei 8.213 prevê que “quando não há
fixação de DCB, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contados da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença. Também nesses casos o INSS
pode dispensar a realização de perícia para cessar o benefício, desde que o segurado
não requeira, com a devida antecedência (15 dias), a perícia administrativa para
eventual prorrogação”. Logo, na presente lide o juiz sentenciante fixou a DCB, em
observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, a
perícia concluiu que a incapacidade do autor é de duração indefinida,
informando que não é possível estimar um prazo de recuperação (quesito 13).
Ademais, ao considerar que, desde a prolação da sentença, o autor está em gozo do
benefício há mais de um ano, entendo razoável a DCB fixada em sentença.

9. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e no mérito negar-
lhe provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários de 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado nº
99 do FONAJEF.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000322740v5 e do código CRC d278fad8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5000779-71.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANA MARIA MOURAO DA CRUZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, concedendo o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora com DIB em 06/02/2018. A parte autora
defende, em síntese, que houve error in judicando na sentença recorrida visto que não foi
concedida a aposentadoria por invalidez; defende que a incapacidade da autora é total e
definitiva, e que, considerando sua idade avançada e condições passoais, deve ser concedida a
conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Contrarrazões
evento 38 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ANÁLISE SOCIAL E PESSOAL. LAUDOS PARTICULARES. COMPROVAÇÃO DE
INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA MODIFICADA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 26):

[...]
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Inicialmente, tratando-se de típica relação jurídica de trato sucessivo, não há
se falar em prescrição do fundo do direito, mas tão somente o reconhecimento
da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o
ajuizamento da presente ação (Súmula 85 do E. STJ).

Pois bem.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação
de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual,
manutenção da qualidade de segurado da previdência social ao tempo do
surgimento da enfermidade, e cumprimento da carência de doze meses (arts. 25,
I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria por invalidez será devida quando
demonstrada incapacidade permanente para atividades laborativas e
impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

No caso em pauta, restam devidamente cumpridos os requisitos do período de
carência e da qualidade de segurado, conforme se avista dos extratos do CNIS
do Evento 12 – RSC2. Assim, resta controverso a alegada incapacidade na data
do requerimento administrativo formulado em 06/02/2018.

Nessa toada, foi designada a produção de prova médico-pericial, a qual foi
realizada em 19/09/2018.

Pela oportunidade, através da anamnese e da análise dos documentos médicos
apresentados, em linhas gerais, consignou a douta perita que, em virtude de
apresentar Hérnia de Disco Cervical e Lombar (CID 10: R 52), a requerente
encontra-se incapacitada de forma parcial e definitiva.

Pois bem.

Analisando o arcabouço probatório reunido aos autos, entendo que estes
corroboram as conclusões periciais de que a parte autora encontra-se
permanentemente inapta para o desenvolvimento de suas atividades habituais.

Ainda, diante das conclusões da perita do Juízo, entendo que resta devidamente
comprovado que a autora encontrava-se incapacitada em fevereiro/2018 e,
portanto, merece acolhimento sua pretensão quanto à concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo
formulado em 06/02/2018. Vale ressaltar que, além da patologia, os
documentos médicos juntados relatam sintomas que também foram
observados pela perita do Juízo.

Quanto à aposentadoria por invalidez, mormente ante ao fato de a requerente
não estar em uma idade tão avançada (DN 16/02/1972), entendo que, ao
menos por ora, não se pode descartar a possibilidade de sua reabilitação para
o exercício de outra atividade laboral condizente com sua limitação.
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Assim, o benefício ora reconhecido deve ser mantido até que a autora seja
efetivamente habilitada para exercer outra atividade remunerativa que lhe
proveja a subsistência. Para tanto, deverá ser inserida no programa de
reabilitação da autarquia previdenciária.

Da tutela provisória

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez
constatados, em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão
autoral, o que supera a mera probabilidade do direito, bem como o perigo de
dano ao resultado útil do processo, que é imanente ao caráter alimentar da
prestação, voltada para a subsistência do segurado.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à
implantação do benefício em favor da parte autora.

[...]

5. Incialmente, a autora (trabalhadora rural, 47 anos) alega que preenche todos
os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, além da comprovação da
patologia que a acomete (Hérnia de disco cervical e lombar – evento 15, quesito 2), bem
como sua idade e condições pessoais. Ademais, afirma que tais condições a impossibilitam
para qualquer reabilitação.

6. Verifico que a perícia judicial (evento 15) não constatou a existência de
incapacidade total e definitiva, a qual, a princípio, acarretaria em aposentadoria por invalidez.
Pelo contrário, a referida perícia indica que a autora tem incapacidade de natureza parcial e
permanente (quesito 7) e que a recorrente está apta para o exercício de outras atividades
profissionais ou reabilitação (quesito 12). Acrescento que o laudo pericial, elaborado por
médica especialista em medicina do trabalho e não há omissões ou contradições a serem
apontadas.

7. Deve-se observar, contudo, o que indicam os laudos médicos particulares
juntados aos autos (evento 1 – OUT2 – fls. 18/30). Nesse sentido, o laudo do evento 1 (fls.
20/21) informa que "as lesões atuais, cervicalgia e lombalgia, são de origem degenerativa
onde existe nexo causalidade entre ambiente laboral e patologia. E tal degeneração lombar
e cervical, agravaram-se ao longo dos anos em laboro braçal rural. Desta forma, sugiro
planejamento terapêutico 'conservador conforme citado anteriormente. Tempo estimado de
tratamento: indeterminado". 

8. Em outro laudo resta consignado que:  "Esteve em atendimento no Posto
de Saúde de Castelo e também junto ao CRE em Cachoeiro, onde relata, que todos os
médicos sugeriam tratamento conservador com medicação, reabilitaçâo e repouso. Esteve
também em reabilitaçâo em fisioterapia por vários periodos. Em 04/12/2017 foi atendida
pela primeira vez nesta clinica com tais queixas associada a crise álgica em regiâo cervical.
Sugerido à época afastamento laboral braçal, medicaçâo e reabilitaçâo. Na presente data,
21/06/18, retorna para emissâo de laudo para avaliação de beneficio, uma vez que informa
incapacidade de executar atividades em meio rural. Ao exame de admissão atual ortopédico:
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Coluna Cervical: ADM com piora da dor à flexão / manobra de Spurling positiva associada
a parestesia em ambas as mâos. Coluna Lombar: ADM reduzida / dor à palpaçâo dos
processos espinhosos / lasegue positivo bilateral / incapacidade de marcha com antepé. Aos
exames de imagens: RNM Espondilodiscoartrose cervical Coluna Cervical (junh02018): /
Hernia discaI C6-C7 ,posterolateral direita / Protusâo de base larga em C3-C4 com
predomínio posterolateral à direita com uncoartrose assocíada. ProtusAo disco-osteofitária
p6stero-lateral direita em C2-C3. Defeito de fusAo dos elementos posteriores de C7. RNM
coluna lombar (junho2018): Moderada espondilodiscoartrose lombar / hernia discaI de base
larga em L5-S1 / Abaulamentos discais difusos / FusAo dos processos espinhosos de L4 e L5.
Diante do exposto, paciente apresenta herniaç6es discais em segmentos de colunas cervical
e lombar onde já esteve em tratamento conservador, porem refratário. Apresenta também
síndrome de Klippel Feil, alteraçAo de ordem genética em colunas cervical e lombar -
defeito de fusAo. Paciente apresenta incapacidade total e permanente ao laboro rural
braçal. CID: R 52 / Q 76.1 / M 54 Cordialmente. Castelo, 21/06/18".

9. Deve ser levado em consideração todo o conjunto probatório, bem como
a análise das condições sociais e pessoais da requerente. Assim, destaco que a autora é
trabalhadora rural e que os laudos particulares indicam há íntima ligação de sua patologia
com a atividade laborativa realizada. Nessa toada, os laudo particulares apresentados,
conforme explicitado acima, são claros ao indicar que a paciente encontra-se total e
permanentemente incapacitada para o labor braçal.

10. Ademais, deve ser levado em consideração, além da atividade laboral
(trabalhadora rural), a baixa escolaridade da autora (2ª série). Tal situação indica que a
reabilitação para outras atividades é demasiadamente difícil. Deste modo, observo inviável a
reinserção da autora no mercado de trabalho.

11. Portanto, entendo que a sentença a quo deve ser modificada para que seja
concedida a aposentadoria por invalidez a autora.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e no mérito dar-lhe provimento,
nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em
custas, nem em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput da Lei 9099/95.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000302866v10 e do código CRC ab6150a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0019849-49.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SILVIO COSTA DE JESUS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, concedendo o
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora desde sua
cessação em 04/11/2016. O recorrente defende, em síntese, que a incapacidade que o acomete
é total e definitiva, e que, considerando sua condição pessoal, deve ser concedida a conversão
do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Sem contrarrazões do INSS.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA.
PERÍCIAS SUFICIENTES E FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 90):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o
auxílio-doença desde a cessação, em 4/11/2016, com sua conversão em
aposentadoria por invalidez.
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O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/606.523.153-7 no período de 
5/5/2012 a 4/11/2016 (evento 6).

O autor submeteu-se a três perícias em juízo.

O primeiro perito, especialista em psiquiatria, diagnosticou transtorno de
ansiedade orgânico secundário a crises epilépticas (quesito 2, evento 16).
Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
soldador porque tem apresentado crises convulsivas, o que prejudica a
performance laboral (quesitos 5-6). Ponderou que o autor corre risco de
acidentes se continuar exercendo a atividade habitual de soldador porque
apresenta crises convulsivas sem controle, o que pode ocasionar acidentes
(quesito 7). Asseverou que a natureza de sua morbidade epiléptica, por si só,
já impediria o autor de manipular o equipamento de soldagem (quesito 8).

A segunda perita, especialista em neurologia, diagnosticou depressão maior
(CID-10: F33), agravada por episódios de perda da consciência caracterizados
por transtorno dissociativo (de conversão – CID-10: F44). Informou que o
autor já está em acompanhamento psiquiátrico há 8 anos (quesito 3, evento 41).
Concluiu que o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de
soldador, tendo esclarecido que o transtorno dissociativo não se dá por
atividade epileptogênica, estando intimamente relacionado à depressão maior e
tendo origem estritamente psicogênica (quesitos 5-6). Assegurou que o autor
não corre risco de acidentes se continuar exercendo a atividade habitual de
soldador porque não há elementos que comprovem quaisquer distúrbios
neurológicos (quesito 8).

A terceira perita, também especialista em psiquiatria, diagnosticou epilepsia
(quesito 2, evento 57). Confirmou que o autor não possui aptidão para exercer
a atividade habitual de soldador e que ele corre risco de acidentes se
continuar exercendo-a devido a crises convulsivas frequentes (quesitos 5-6 e
8). Atestou que o autor possui atenção e vigilância prejudicados (quesito 9).
Concluiu que o autor apresenta incapacidade temporária para a atividade
habitual de soldador (quesito 12).

O primeiro e o último laudo pericial comprovaram a incapacidade temporária
do autor para o desempenho da atividade habitual de soldador.

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, o autor tem direito ao
auxílio-doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou
comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

O primeiro perito, que examinou o autor em 25/8/2017, estimou que a
incapacidade está consolidada pelo menos desde o ano de 2012 (quesito 13,
evento 16). Assim, quando o benefício cessou, em 4/11/2016, o autor continuava
incapacitado para o trabalho. O autor tem direito ao restabelecimento do
auxílio-doença NB 31/606.523.153-7 desde a cessação, em 4/11/2016.
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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”. A terceira perita, que examinou o autor em 21/5/2018,
estimou a recuperação do autor no prazo de 90 dias (quesito 16, evento 57). A
decisão antecipatória da tutela cumprida em 29/8/2018, fixou data para
cessação do benefício em 16/10/2018.

 [...]

5. O recorrente (soldador, 34 anos) se submeteu a três perícias em juízo. A
primeira delas (evento 16), realizada por médico psiquiatra, indicou que o autor é portador de
“Transtorno de Ansiedade Orgânico, CID 10 F06-4 (secundário a crises epilépticas)”
(quesito 2) e que não tem aptidão para a realização de suas atividades habituais, afirmando
que “Infelizmente não. O avaliado tem apresentado crises convulsivas o que prejudica a
performance laboral.” (quesito 6).

6. A segunda perícia (evento 41), realizada por médico neurologista, constatou
que “O periciado é portador de depressão maior (CID 10 F33), já em acompanhamento
psiquiátrico há 8 anos, agravada por episódios de perda da consciência caracterizados por
transtorno dissociativo (de conversão – CID 10 F44).” (quesito 3). O expert do juízo nesse
caso salienta que “O periciado não é portador de doença de cunho neurológico que o
incapacite para o cargo. O transtorno dissociativo não se dá por atividade epileptogênica,
estando intimamente relacionado à depressão maior, em tratamento clínico, tendo origem
estritamente psicogênica [...]” (quesito 6).

7. Por fim, a terceira e última perícia realizada (evento 57), também por médico
psiquiatra, diagnosticou epilepsia (quesito 2) e asseverou que o autor não tem aptidão para
exercer suas atividades laborativas devido a crises convulsivas frequentes (quesito 6).

8. Frente às perícias judiciais realizadas não há dúvidas quanto a atual
incapacidade do recorrente para a realização de suas atividades laborais, porém verifico que
nenhuma das perícias judiciais realizadas constatou a existência de incapacidade total e
definitiva, a qual acarretaria em aposentadoria por invalidez. Pelo contrário, as referidas
perícias indicam que o autor encontra-se incapacitado temporariamente (evento 57 –
quesito 12).

9. Ainda, contrário do que afirma o recorrente, não há nos autos documentação
apta a comprovar a sua incapacidade total permanente. De fato, a parte autora é
reconhecidamente incapaz temporariamente, com algumas limitações. Contudo, o
reconhecimento dessa incapacidade não infere em incapacidade para todos os tipos de
funções.

10. Ademais, o conjunto probatório acostado aos autos pelo autor não é forte o
bastante para afastar as conclusões da perícia judicial, que vislumbrou de forma clara que não
há incapacidade total e definitiva. Nesse sentido, para concessão da aposentadoria por
invalidez é imprescindível a comprovação da incapacidade total definitiva para as atividades
habituais, o que não é o caso dos autos.
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11. Por outro lado, a análise das condições pessoais também não autoriza, in
casu, a concessão da aposentadoria por invalidez ao autor, até mesmo porque o segurado
conta atualmente com apenas 34 anos de idade, sendo tal requisito fator significativo para o
Julgador avaliar a possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez. Não sendo,
pois, o caso de conversão do auxílio doença em aposentadoria invalidez, de modo que a
sentença recorrida merece ser mantida.

12. Por todo o exposto, entendo que a sentença a quo deve ser mantida tendo em
vista que a incapacidade total da parte autora não foi comprovada, sendo descabida a
conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e no mérito negar-lhe
provimento, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas e
honorários pela parte recorrente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa conforme art.
55 caput da Lei nº 9.099/95, ficando eventual cobrança suspensa, nos termos do § 3º do art.
98 do CPC.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000306044v4 e do código CRC 944d312a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5008979-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VALDECY PEREIRA DE FREITAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 29 – fls. 1/12) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido sua doença incapacitante; que
a condição pessoal do requerente deve ser analisada no caso. Requer a reforma da sentença,
bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 32.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES  ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO
AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 23):

 [...]

Na ação em tela, a parte autora busca o restabelecimento do benefício auxílio-
doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob o
argumento de que apresenta doenças que a impossibilitam de exercer suas
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atividades laborativas.

Recebeu o auxílio-doença pelo período de 10/12/2013 a 07/06/2018, que foi
cessado em razão da não constatação da incapacidade para o trabalho ou
atividade habitual (Evento 18, CONT2).

Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja
proteção a Lei de Benefícios da Previdência Social se compromete a garantir.
Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez pressupõem a
incapacidade laboral do segurado, a fim de que possam ser concedidos.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo
tratado no artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
apurado com relação ao segurado. Tal benefício é devido ao segurado que ficar
incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos, nos seguintes moldes:

[...]

Portanto, verifica-se que o auxílio-doença somente persiste como benefício
previdenciário enquanto se faz presente a incapacidade laboral, cessando
quando o segurado for dado como habilitado para o desempenho de atividade
(nova ou antiga) que lhe garanta a subsistência ou quando, em sendo
considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei nº.
8.213/91).

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária,
somente é concedida quando o segurado for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe
garanta a subsistência, consoante previsto no art. 42 da Lei nº. 8.213/91:

[...]

Pois bem.

No caso em tela, realizada perícia com médico do trabalho em 22/11/2018
(Evento 12, LAUDO1), ficou constatado que o autor é portador de
miocardiopatia isquêmica, atualmente em tratamento regular com
cardiologista, com previsão de realizar procedimento de cateterismo em
29/11/18.

Afirmou o expert que “em razão do autor se encontrar com procedimento
terapêutico invasivo agendado, estabelece-se a incapacidade laborativa total e
temporária de 03 meses a partir da realização do cateterismo previsto para
29/11/18. Em relação ao período pregresso, compreendido entre junho/18 a
novembro/18, não apresenta elementos que denotem incapacidade para a
função de garçom”.
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Nesse contexto, a parte autora não faz jus ao benefício auxílio-doença
requerido nesta ação. Com efeito, o médico do perito foi categórico em
afirmar que não houve comprovação de incapacidade para o trabalho após a
cessação do auxílio-doença em 07/06/2018, informando, somente, que haveria
impossibilidade para o labor após a realização do cateterismo que ocorreria
em 29/11/18.

Destarte, sendo certo que não houve comprovação nos autos de que o autor
realizou o referido procedimento, e ainda, que não houve negativa do INSS
com relação a tal fato novo, inclusive não discutido neste processo, há de se
concluir que foi correta a atitude do réu de cessar o auxílio-doença em
06/2018 pela ausência de incapacidade laborativa.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito
Santo, que assim dispõe: “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)”.

Sendo assim, concluindo o perito judicial pela inexistência de incapacidade
para o trabalho habitual do autor e não havendo elementos de provas nos autos
que possam afastar tais conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do
benefício aqui pleiteado.

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.

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 realização de outras perícias médicas, reputo
desnecessário. Com efeito, o médico do trabalho pode não ter habilitação
técnica para conduzir o tratamento de patologia específica, mas sua
especialidade, focada em preservar a segurança do trabalho, o habilita a
avaliar a repercussão de qualquer doença ou lesão sobre a capacidade
laboral.

A mesma competência que habilita o médico do trabalho a emitir atestado de
saúde ocupacional em exame admissional ou demissional sob o ponto de vista
de qualquer especialidade médica o torna apto a avaliar a capacidade laboral
de forma ampla para efeito de concessão de benefício previdenciário.
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Sendo assim, aplica-se aqui o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do
Espírito Santo, que assim dispõe: “a designação de médico generalista não dá
causa à nulidade da perícia realizada para aferir a capacidade da parte para o
trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico complexo”.

 [...]

5. O autor (garçom, 56 anos) é portador de “Miocardiopatia Isquêmica”,
conforme descrito tanto na perícia médica realizada (evento 12) como nos laudos
apresentados (evento1 – ANEXO3 e ANEXO4). Vale observar, porém, que a presença de
uma doença nem sempre consiste em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência,
não é, necessariamente, incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas.

6. O expert do juízo afirmou que “[...] A incapacidade laborativa total e
temporária de 03 meses a partir da realização do cateterismo previsto para 29/11/18. Em
relação ao período pregresso, compreendido entre junho/18 a novembro/18, não apresenta
elementos que denotem incapacidade para a função de garçom.” (quesito 10 – fl. 8) e
asseverou também que “Em relação ao período pregresso, não apresenta elementos que
denotem incapacidade para a função de garçom.” (quesito 4 – fl. 7).

7. Nesse sentido, a perícia judicial realizada foi clara ao apontar
pela capacidade laborativa do recorrente no período compreendido entre junho de 2018
a novembro de 2018, ou seja, no período posterior a cessação do benefício de auxílio doença
(DCB 07/06/2018). Contudo, analisando o inteiro teor da perícia, os histórico médico do
autor, bem como os documentos particulares emitidos após a cessação (06/2018), me
convenço que o autor permaneceu incapacitado para seu trabalho habitual (garçom). Vejamos
termos da perícia:

 "Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta. R: Problema
cardíaco (SIC). 
 
3) O perito confirma alguma doença ou lesão? R: Sim. 
 
4) Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa
examinada. R: O periciando é portador de miocardiopatia isquêmica.
Atualmente realiza tratamento regular com cardiologista, com previsão de
realizar procedimento de cateterismo em 29/11/18. A avaliação médica do
autor permite concluir que se trata de um indivíduo com importante redução
da capacidade cardiovascular e da aptidão física, o que predispõe a
sintomatologia de cansaço relatados, inclusive em situações de repouso. Em
razão do autor se encontrar com procedimento terapêutico invasivo agendado,
estabelece-se a incapacidade laborativa total e temporária de 03 meses a partir
da realização do cateterismo previsto para 29/11/18. Em relação ao período
pregresso, não apresenta elementos que denotem incapacidade para a função
de garçom. 
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 5) Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos
médicos e laudos de exames considerados. R: Exame médico pericial e análise
de exames e laudos trazidos pelo autor. Teste ergométrico em 17/07/18: exame
com critério clínico para isquemia miocárdica; interrompido por cansaço e dor
retroesternal de moderada intensidade, cedendo após interrupção do exame.
Ecocardiograma em 02/03/18: átrio esquerdo com dilatação moderada;
ventrículo esquerdo com dilatação de grau leve com hipocinesua difusa e
função sistólica global normal no limite inferior; válvula mitral e tricúspide
com regurgitação leve. Laudo médico em 16/10/2018, Dr. Vinicius Fraga
Mauro, cardiologista, CRM-ES 6192. Laudo médico em 01/08/2018, Dr. Flavio
Dias, cardiologista, CRM-ES 7269.   

  6) Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? R: Garçom. 

 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? R:
Não.  
 
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?) R: Não. A avaliação
médica do autor permite concluir que se trata de uma pessoa com importante
redução da capacidade cardiovascular (Fração de ejeção 35%) e da aptidão
física, o que predispõe a sintomatologia de cansaço relatados, inclusive em
situações de repouso. 
 
9) A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? R: O agravamento de seu
quadro clínico decorre da doença cardíaca de base, sem relação com o
trabalho. 
 
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: A incapacidade laborativa total e temporária de 03
meses a partir da realização do cateterismo previsto para 29/11/18. Em relação
ao período pregresso, compreendido entre junho/18 a novembro/18, não
apresenta elementos que denotem incapacidade para a função de garçom. 
 
11) Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? R:
Exame médico pericial e análise de documentos médicos presentes nos autos e
trazidos pelo periciando. 
 
12) Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível
 R: O autor permaneceu sob benefício previdenciário desde 2013 até
junho/2018. 
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13) Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser
caracterizada como temporária, definitiva ou de duração indefinida?  -
incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro de prazo previsível
- incapacidade definitiva = a recuperação é impossível  - incapacidade de
duração indefinida = a recuperação é imprevisível  R: Temporária. 
 
14) Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos
que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa?  R: O
reclamante será submetido a um cateterismo cardíaco. Deve também fazer a
manutenção do tratamento clínico através do uso de medicação adequada. 

9. Considero que as informações periciais são contraditórias, mas é
desnecessária a nulidade da sentença ou realização de outra perícia, pois confrontando com os
elementos dos autos, é possível constatar que o segurado no momento da perícia
permanecia com limitações que o incapacitavam para o trabalho. 

10. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.
O autor juntou laudos médicos particulares e exames no evento1 – ANEXO3 e ANEXO4.
Tais documentos apontam as patologias do recorrente, bem como indicam seu quadro clínico
e demonstram que o autor permaneceu incapacitado após a cessação do benefício.

12. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício de apsentadoria por invalidez no momento, tendo em vista que a
incapacidade é parcial e temporária, sendo prematura a aposentação do autor. Ainda, o autor
se encontra na faixa dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com
labor, caso consiga restabelecer sua capacidade após o procedimento de cateterismo. 

13. A alegação  de o autor ter gozado por aproximadamente 5 (cinco) anos (de
10/12/2013 a 01/13/2018) do auxílio doença previdenciário  devido a patologia que o aflige,
por si só, não teria o condão de confirmar que o autor encontra-se atualmente incapacitado
para sua atividade laboral. A constatação de incapacidade se deu com base nos elementos
dos autos, devendo o auxílio ser restabelecido desde a cessação. Fixo a data de cessação
do benefício em 45 dias após a prolação do presente Acordão, uma vez que o prazo
fixado pela perícia já foi ultrapassado (3 meses após realização do cateterismo). Fica
assegurado o direito ao pedido de prorrogação da parte durante o prazo fixado como
DCB. 

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para restabelecer o auxílio doença do autor, fixando a DCB em
45 dias após a intimação do presente Acordão. Correção e juros, conforme o Manual de
cálculo do CJF, observando-se a compensação de qualquer benefício que tenha recebido no
período reconhecido nesses autos. Sem custas e condenação em honorários, conforme
Enunciado 97 FONAJEF. .
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000310298v7 e do código CRC 7335aae3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001122-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LINILDA DE AMORIM GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 52 – fls. 1/5) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez e auxílio doença. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia realizada não retratou o real estado de saúde da paciente. Requer a reforma da
sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões evento
55.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 46)

[...]

Na ação em tela, a parte autora busca o restabelecimento do benefício auxílio-
doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob o
argumento de que apresenta doenças que a impossibilitam de exercer suas
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atividades laborativas.

Recebeu o auxílio-doença pelo período de 16/12/2017 a 17/01/2018, que foi
cessado em razão da não constatação da incapacidade para o trabalho ou
atividade habitual (Evento 36, RSC2).

Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja
proteção a Lei de Benefícios da Previdência Social se compromete a garantir.
Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez pressupõem a
incapacidade laboral do segurado, a fim de que possam ser concedidos.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo
tratado no artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
apurado com relação ao segurado. Tal benefício é devido ao segurado que ficar
incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos, nos seguintes moldes:

[...]

Portanto, verifica-se que o auxílio-doença somente persiste como benefício
previdenciário enquanto se faz presente a incapacidade laboral, cessando
quando o segurado for dado como habilitado para o desempenho de atividade
(nova ou antiga) que lhe garanta a subsistência ou quando, em sendo
considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei nº.
8.213/91).

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária,
somente é concedida quando o segurado for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe
garanta a subsistência, consoante previsto no art. 42 da Lei nº. 8.213/91:

[...]

Pois bem.

No caso em tela, realizada perícia com médico neurologista em 03/09/2018
(Evento 30, LAUDO1), ficou constatado que a autora sofreu AVC isquêmico
lacunar, que, no entanto, não a incapacita de exercer suas atividades
laborativas de auxiliar de serviços gerais. Afirmou o expert que a periciada não
apresenta sequelas neurológicas, encontra-se com a cognição preservada,
deambulando sem auxílio, independente para suas atividades cotidianas e com
exame tomográfico de crânio atual sem anormalidades. Assim, concluiu o
perito que não há limitações funcionais neurológicas que a impedem de
desempenhar sua atividade habitual.
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Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito
Santo, que assim dispõe: “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)”.

Sendo assim, concluindo o perito judicial pela inexistência de incapacidade
para o trabalho habitual da autora e não havendo elementos de provas nos
autos que possam afastar tais conclusões, não vejo respaldo para o deferimento
do benefício aqui pleiteado.

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.

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 nova perícia com ortopedista, reputo desnecessário, tendo
em vista que o laudo apresentado em Juízo é suficiente para o deslinde da
questão.

[...]

5. Constatado o quadro patológico da autora  (auxiliar de serviços gerais, 57
anos) de AVC isquêmico lacunar (CID I63), a perícia judicial (evento 30, fls. 1/3) foi clara ao
apontar pela sua plena capacidade laborativa, afirmando “[...] exame pericial não
evidenciando incapacidade para exercer sua atividade habitual. Apresenta história de
internação hospitalar em novembro de 2017 por pequeno AVC isquêmico lacunar, sem
sequelas neurológicas, cognição preservada, deambulando sem auxílio, independente para
suas atividades cotidianas e com exame tomográfico de crânio atual sem anormalidades”
(quesito 7 – fl. 02).

6. Apesar de a autora possuir as patologias descritas, o expert do juízo destaca
que “Não há limitações funcionais neurológicas que a impede de desempenhar sua
atividade habitual” (quesito 8 – fl. 03), segundo o laudo pericial, portanto, “[...] não há
incapacidade para o trabalho.”. (quesito 10 – fl. 03).

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
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conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. A autora juntou documentos particulares no evento 1 e evento 19 (laudos
médicos, exames e receitas particulares), porém tais documentos apenas apontam e
confirmam, como no laudo pericial, a patologia da parte autora, bem como indicam seu
quadro clínico. As informações apresentadas não são hábeis para desconstituir o resultado da
perícia judicial. Nessa toada, não há a indicação nos documentos médicos de que se trata de
incapacidade definitiva ou temporária.

10. Ademais, os laudos apresentados no evento 1 – OUT2 fl. 10 e no evento
19 – EXMED2 fl. 02, datados fora do período em que a autora gozou do benefício
previdenciário de auxílio-doença (18/11/2017 a 17/02/2018 – CNIS evento 43), não indicam
que a recorrente encontra-se incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, apenas
descrevem a patologia que a acomete, bem como os tratamentos que estão sendo realizados.

11. Destaco que, as documentações apresentadas datadas do período em que a
recorrente gozou do benefício previdenciário não são hábeis para afastar as conclusões
periciais (evento 30) quanto à capacidade laborativa do recorrente. Assim, tais elementos de
prova não são suficientes para desconstituir o parecer do expert do juízo.

12. No que tange o laudo judicial e o requerimento de realização de nova perícia
médica com especialista, destaco que não há necessidade, uma vez que a perícia judicial
realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições a serem
apontadas.

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000291602v2 e do código CRC 0f08de7c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000320-66.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA LENIR DA SILVA MIRANDOLA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 31 – fls. 1/5) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que a autora se encontra incapacitada totalmente para a prática de suas atividades
laborativas devido sua doença incapacitante; que a condição social da requerente deve ser
analisada no caso. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 35.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. ANÁLISE DE CONDIÇÕES SOCIAIAS.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 26):

MARIA LENIR DA SILVA MIRANDOLA propôs demanda objetivando a
condenação do INSS a conceder auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, desde 08/01/2018, majorado em 25%, bem como pagar indenização
por dano moral.
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O requerimento administrativo de concessão do auxílio-doença NB
621.518.876-3, formulado em 08/01/2018, foi indeferido por motivo de falta de
não constatação de incapacidade laborativa (Evento 1, INDEFERIMENTO7, fl.
01).

O perito médico nomeado pelo juízo diagnosticou Lesão de joelho (Ligamento e
Menisco e Condropatia (Evento 14, LAUDO1). Concluiu o perito médico que
“conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autor
possuindo as patologias descritas acima, não apresenta incapacidade ou
redução de capacidade para suas atividades habituais de 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. Dessa
forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da autora, não será
sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, sendo considerada APTA”.

A autora apresentou impugnação, solicitando novos esclarecimentos ao perito
(Evento 16, PET1, fl. 01).

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. Somente o médico detém conhecimentos
técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o segurado para o
trabalho. Não há motivo para descartar a aplicação da conclusão exposta no
laudo pericial.

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 nosológico 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.

No que diz respeito às provas juntadas aos autos pela parte autora, estas são
insuficientes para infirmar o laudo pericial e comprovar a incapacidade
laboral.

Como não ficou provada a incapacidade para o trabalho, a parte autora não
tem direito ao auxílio-doença nem à aposentadoria por invalidez.
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Com base no art. 45 da Lei nº 8.213/91, a parte autora não tem direito ao
acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez por não ter direito à
aposentadoria nem necessitar da assistência permanente de outra pessoa para
as atividades da vida diária.

Quanto à pretensão à indenização por dano moral, a parte autora não tem
direito pelo mesmo motivo. Logo, não há nenhuma conduta imputável ao INSS
em relação à qual se possa estabelecer nexo de causalidade com o dano moral
suportado pela parte autora em razão do indeferimento do requerimento de
auxílio-doença.

 [...]

5. Constatada a patologia da autora (52 anos), “Lesão de Joelho (Ligamento e
Menisco) – M23/S83, Condropatia – M22” (fl. 4), conforme descrito tanto na perícia médica
realizada (evento 14) como nos laudos apresentados pela autora (evento1 – ATESDMED3 e
RECEIT12). Vale observar, porém, que a presença de uma doença nem sempre consiste em
uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.

6. Nesse sentido, a perícia judicial realizada foi clara ao apontar pela capacidade
laborativa da recorrente, afirmando que “[...] Não há incapacidade para suas atividades,
haja vista ausência de alterações importantes ao exame físico atual e aos documentos
médicos apresentados .” (fl. 6). Atestou, também, que “Pode continuar em suas atividades,
pois não há incapacidade, nem redução da capacidade laborativa.” (fl. 8).

 7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Nesse sentido, a autora juntou laudos médicos particulares e exames no
evento1 – ATESDMED3, RECEIT12 e EXMMED11 e evento10 – LAUDO1. Tais
documentos apontam as patologias do recorrente, bem como indicam seu quadro clínico,
porém não demonstram que a autora esteja incapacitada para a sua atividade laboral,
de modo que não são hábeis para desconstituir o resultado da perícia judicial.

9. Ademais, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela parte autora,
provas hábeis a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados se constituem em provas
extremamente frágeis para afastar as conclusões dos experts do Juízo, conforme já salientado
anteriormente.
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10. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

11. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada incapacidade parcial que, uma vez conjugada com fatores pessoais,
dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão de benefício por
incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a autora se encontra na faixa dos 50 anos
de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000296031v3 e do código CRC a6759b19.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 350



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 217/435

0031361-29.2017.4.02.5050 500000304580 .V3 JESX51456© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 0031361-29.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VALDINA ANTUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 150 – fls. 1/23) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de benefício auxílio doença
e aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de atividades laborativas devido sua doença incapacitante; que o juiz
não se encontra adstrito ao laudo pericial; que a perícia deveria ter sido realizada por médico
especialista em reumatologia. Requer a reforma da sentença, para a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial ou sua anulação. Contrarrazões (evento 153 – fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES
INSUFICIENTES. PERÍCIA REALIZADA COM MÉDICO GENERALISTA.
ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 29):

VALDINA ANTUNES DE OLIVEIRA propôs demanda objetivando a
condenação do INSS a conceder auxílio-doença com sua conversão em
aposentadoria por invalidez.
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A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/618.682.604-3 no período de
1º/8/2016 a 30/8/2017 (fl. 139). Submeteu-se a duas perícias médicas durante a
instrução do processo.

O primeiro perito, especialista em ortopedia, diagnosticou discopatia
degenerativa cervical e lombar e lesão do manguito rotador do ombro direito.
Informou que a autora apresenta como doença de base espondilite anquilosante
e sacroileíte inflamatória, mas recomendou que essas patologias fossem
avaliadas por médico especialista em reumatologia (quesito 3, fl. 153). Sob o
ponto de vista ortopédico, não constatou limitações funcionais (quesito 4).
Avaliou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de
representante comercial em empresa de telefonia, porque se apresenta sem
sintomas e sem limitações funcionais para os segmentos cervical e lombar da
coluna vertebral e para os ombros (quesitos 6-7).

O segundo perito, especialista em medicina do trabalho, relatou que a autora
está em tratamento para espondilite anquilosante, mas não apresentou
limitações aos testes provocativos, estava assintomática (quesito 3, fl. 165).
Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de
representante comercial desempregada (quesitos 5-6). Atestou limitação para
exposição a peso e esforço físico (quesito 8). Concluiu que não há
incapacidade para a atividade habitual.

A autora impugnou o laudo pericial (fls. 175-188). Alegou que “no que pese o
notável conhecimento do perito, este não levou em consideração os exames e
laudos acostados aos autos, onde numa simples análise fica claro a evolução da
doença. No quesito 05 relata que se baseou nos exames e laudos acostados aos
autos, mas como já mencionado uma simples análise demonstra a evolução da
doença que é incurável, que que não há regressão da mesma, somente
controle”.

O perito não é obrigado a concordar com o parecer do médico assistente. 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 controle dá doença se dará no estagio que se encontrar
a evolução da doença, não existe regressão da mesma e que no momento a
doença está em atividade com acentuado quadro degenerativo e persistência do
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processo inflamatório ou reagudização, com falha terapêutica em 03 (três)
biológicos”.

A natureza degenerativa não garante que a enfermidade já tenha atingido grau
incapacitante, mas apenas que a evolução da doença é progressiva. Se, no
futuro, o quadro clínico se agravar em razão da progressão da enfermidade, a
autora poderá renovar o requerimento de auxílio-doença.

A autora alegou que “em exames recentes de imagem realizados
respectivamente em 06/07/2016 (fls 69) e em 22/11/2017(fls171) demonstram
claramente a evolução da doença (...)”.

Ocorre que o perito tem liberdade para formular sua conclusão conjugando as
impressões do exame de imagem com a avaliação no exame clínico.

A autora alegou que “em resposta ao quesito 04 relatou o perito ser a doença
da requerente ASSINTOMÁTICA, que em medicina, uma doença é considerada
assintomática se um paciente é portador de uma doença ou infecção, mas não
exibe sintomas. Indo totalmente de encontro dos laudos acostados aos autos
(fls. 35, 39, 52)”.

O perito médico do trabalho reconheceu que a doença provoca
restrição~específica para atividades com exposição a peso e esforço físico,
conforme do laudo do médico assistente datado de 26/3/2018 (quesito 7).
Ocorre que a atividade habitual da autora não demanda esforço físico. 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
da atividade habitual.

A autora alegou que “desempenha a função de representante comercial
externo, devendo a todo momento estar se locomovendo, dirigindo o dia todo,
indo ao encontro de clientes. Restrição a esforço físico não quer dizer que pode
a requerente exercer sua atividade que considera o perito leve, quando
orientações médicas à proibida de exercer qualquer atividade que exige
esforço, uma simples caminhada para que não fique sedentária esta proibida de
fazer, bem como hidroginástica, Cabe ao INSS, ora requerido a reabilitação da
requerente em função compatível com a doença. Uma vez que dificilmente
alguma empresa vai querer em seu quadro funcionário com doença crônica
degenerativa que necessita de função leve, que ora fique sentada, ora em pé,
cheia de dores, e indisposta devido as medicações, sem, contudo, obter
rendimentos à empresa”.

Não ficou provada inaptidão física para se locomover e para dirigir
automóvel. A locomoção não demanda o esforço físico que o perito julgou
incompatível com o quadro clínico da autora.
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A autora alegou que “em estágio muito menos agressivo do que se encontra
hoje a Autarquia Ré concedeu o benefício a requerente. Salientamos que no
quesito 09, alega o perito que exposta a esforço físico ou peso, tais fatores
podem reagudizar a doença”.

O fato de o INSS ter concedido o benefício anteriormente não significa que a
incapacidade para o trabalho tenha persistido. 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, a autora poderá renovar o requerimento de auxílio-doença.

A autora alegou que “requereu a perícia por um REUMATOLOGISTA, que
possui conhecimentos específicos da doença e não ocorreu, sendo num primeiro
momento realizada por um ORTOPEDISTA, e num segundo momento por um
médico do trabalho. Diante do Laudo por hora apresentado, que diverge dos
exames de imagens e laudos acostados aos autos. Requer-se, por fim,
realização de nova perícia por médico REUMATOLOGISTA, para
esclarecimentos necessários sobre a doença, bem como dos laudos e exames de
imagem anexados nos autos”.

O quadro de espondilite anquilosante foi avaliado pelo médico trabalho. O
médico do trabalho pode não ter habilitação para conduzir o tratamento de
doença reumatológica, mas tem plena habilitação técnica para avaliar a
repercussão de qualquer doença sobre a capacidade laboral. Ademais, aplica-
se o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A designação
de médico generalista não dá causa à nulidade da perícia realizada para aferir
a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou
quadro clínico complexo”. Por fim, ressalto que atualmente não há nenhum
médico credenciado no rol de peritos que aceite atuar sob o regime de
assistência judiciária gratuita, a Dra. Renielly Casagrande passou a recusar o
encargo desde que a Corregedoria limitou os honorários periciais a R$ 150,00.

[...]

5. Foram realizadas duas perícias para avaliação do quadro patológico da autora
(representante comercial, 47 anos). A primeira delas, realizada por médico especialista em
ortopedia, ateve-se a análise ortopédica da requerente afirmando que essa é “portadora de
Discopatia Degenerativa Cervical e Lombar e de Lesão do Manguito Rotador do Ombro
DIR” (quesito 3). Nesse sentido, o expert do juízo concluiu que “Do ponto de vista
ORTOPÉDICO e neste momento, não existe incapacidade para a atividade laborativa
habitual quando consideramos suas patologias de ordem ortopédica” (quesito 10).  

6. A segunda perícia (evento 131), realizada por médico do trabalho, afirma que
no momento a autora encontra-se assintomática (quesito 4) e que “No momento não há
incapacidade para a atividade habitual.” (quesito 10). Asseverou, também, que “Laudo
reumatológico de 26/03/18 recomenda restrição específica para atividades com exposição a
peso e esforço físico. Concordo com essas restrições. Pode trabalhar em atividades leves,
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em especial aquelas onde possa atuar parte do tempo sentada alternado com períodos de
pé.” (quesito 8) e que “A atividade habitual permite que ela restrinja esforço físico e peso,
que poderiam reagudizar a doença.”. (quesito 9)

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo.

8. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. Ainda que a autora tenha juntado diversos documentos particulares (laudos
médicos, exames e receitas) observo que em sua grande maioria esses documentos datam dos
anos de 2011 a 2017, encontrando-se, portanto, desatualizados. Nesse sentido, destaco que
tanto a perícia judicial como a do INSS baseiam-se no atual estado da paciente,
demonstrando, assim, maior força probatória.

10. Ademais, o fato de a autora ter gozado do benefício de auxílio doença
anteriormente não indica que há no momento atual incapacidade total/parcial
definitiva/permanente para a realização de sua atividade laboral.

11. Quanto a alegação de que a perícia deveria ter sido realizada por médico
especialista em reumatologia destaco que a capacidade laboral é questão técnica que deve
necessariamente ser analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve ser
habilitado na especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o
segurado. Trata-se, porém, de mera preferência. Salvo casos excepcionais, atinentes a
doenças de alta complexidade, o médico inscrito no órgão de classe competente tem
habilitação técnica legal para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica
afetas a qualquer especialidade.

12. O que importa é que o laudo pericial está bem fundamentado, revelando que
o perito detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora se queixa. O
perito do juízo não precisa ter conhecimento técnico específico para conduzir o
tratamento médico da doença examinada, bastando que saiba avaliar a repercussão que
a doença tem sobre a capacidade laboral, de modo que a análise de médico do trabalho
está em perfeita adequação ao caso em tela.

13. Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.
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14. Por fim, em que pese a petição do evento 156 e a juntada de novos exames e
laudos, que apresentam novas informações médicas acerca do atual estado de saúde da autora,
tais documentos foram anexados aos autos após a prolação da sentença e referem-se a um
novo indeferimento administrativo. Assim, constitui-se fato novo o que enseja em nova causa
de pedir.

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000304580v3 e do código CRC cd7857b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0034587-42.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARILEY GARCIA KMETIUK GONCALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 50 – fls. 1/8) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que a autora se encontra incapacitada totalmente para a prática de suas atividades
laborativas devido a sua doença incapacitante; que a condição social da requerente deve ser
analisada no caso. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 34 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. ANÁLISE DE CONDIÇÕES SOCIAIAS.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 44):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
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A autora formulou requerimento administrativo de auxílio-doença
previdenciário em 22/8/2017, que foi indeferido com base em parecer contrário
da perícia médica administrativa (evento 4).

Foi realizada perícia médica judicial em 12/1/2018. A perita nomeada pelo
juízo, especialista em reumatologia, diagnosticou artrite reumatoide (evento 12,
quesito 3). Concluiu que não há incapacidade para o exercício da atividade
habitual de empresária (atividades administrativas) (quesitos 6 e 7). Afirmou
que a artrite reumatoide está controlada com o uso dos medicamentos, sem
sinais de atividade (quesito 7). Apontou inexistência de risco de agravamento
do quadro clínico se a autora continuar exercendo a atividade habitual (quesito
9)

 A autora impugnou o laudo pericial (evento 17):

[...]

A perita relatou "dor a mobilização do quadril direito sem bloqueio, cotovelo
direito em ligeiro flexo com crepitações aos movimentos, sem sinais de sinovite
e ou artrite ativa" (quesito 4). Além disso, confirmou limitação para
movimentos de repetição e com carga em membro superior esquerdo (quesito
8). Ocorre que a perita considerou que as limitações verificadas não implicam
incapacidade especificamente para o exercício das funções relacionadas à
atividade habitual da autora. A autora informou à perita que "realizava
atividades administrativas, tais como, o controle de ponto e transporte aos
locais de trabalho dos funcionários da empresa" (quesito 6). Essas atividades
realmente não implicam movimentos repetitivos com carga no membro superior.

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. Embora provadas limitações funcionais, elas
não comprometem a atividade habitual da autora. Logo, não há incapacidade
para o trabalho.

Por outro lado, a perita sugeriu avaliação por médico especialista em
ortopedia, diante da queixa de quadro álgico no local da prótese de quadril
(quesito 7). Por essa razão, foi realizada nova perícia judicial em 13/7/2018,
com especialista em ortopedia.

Nessa nova perícia, o perito ortopedista relatou quadro de artrite reumatoide.
Segundo o perito a autora referiu "histórico de coxartrose sendo submetida a
artroplastia total de quadril direito. A periciada não trouxe exames de imagens,
laboratoriais ou outras provas documentais no presente momento" (evento 32,
quesito 4). O perito descartou a existência de incapacidade para o exercício da
atividade habitual de empresária em microempresa de limpeza (quesitos 6 e
7). Destacou que a autora não exerce atividades de impacto ou com sobrecarga
em membros inferiores (quesito 7).
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A autora impugnou o laudo pericial. Alegou que a perícia "comprovou que (...)
possui dor poliarticular, quadro de artrite reumatoide, histórico de coxartrose,
tendo sido submetida a artroplastia total de quadril direito". Não assiste razão
à autora. O perito apenas relatou a queixa de dor poliarticular apresentada
pela autora (quesito 2), mas não confirmou doença ortopédica incapacitante
em atividade. 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.

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.

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.

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.

 [...]

5. Constato que a autora (56 anos) é portadora de Artrite Reumatóide, conforme
descrito nas perícias médicas realizadas (evento 12 e evento 32) e nos laudos colecionados
aos autos (evento1 – OUT14 e OUT15). Vale observar, porém, que a presença de uma doença
nem sempre consiste em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é,
necessariamente, incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas.

6. Nesse sentido, as perícias judiciais (evento 12 e evento 32) realizadas com
médico reumatologista e médico ortopedista, respectivamente, foram claras ao apontar pela
sua capacidade laborativa. A primeira delas afirmou que “[...] a periciada tem aptidão física
para exercer sua função atual com o mesmo rendimento que outros profissionais da
mesma categoria. Apesar das queixas relatadas, não há subsídios técnicos que a incapacita
do ponto de vista reumatológico. A artrite reumatoide está controlada (sem sinais de
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atividade) com o uso dos medicamentos, em conformidade ao laudo do reumatologista
assistente e ao exame físico pericial. [...]" (quesito 07 – fl. 2). Ainda, atestou que “A autora
apresenta limitações para movimentos de repetição e com carga em membro superior
esquerdo, entretanto não foi verificado incapacidade para a função habitual [...]” (quesito
8 – fl. 2). Concluiu-se que “Não há incapacidade do ponto de vista reumatológico.”
(quesito 10, 12 e 13 – fl. 3).

7. Na segunda perícia realizada (evento 32) o perito também asseverou que a
autora tem aptidão física e mental para o exercício de suas atividades habituais. Foi relatado
que “[...] apesar da mesma apresentar quadro de artrite reumatoide a mesma vem sendo
acompanhada por reumatologista segundo relato da mesma sem alterações ao exame fisico
e sem provas documentais de atividade da doença no presente momento. A periciada não
exerce atividades de impacto ou sobrecarga em membros inferiores”. (quesito 7 –fl. 2). O
expert do juízo atestou que “[...] Não ha incapacidade para atividade laboral habitual.”.
(quesito 9, 10, 11 – fl. 3/4)

 8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

9. Nesse sentido, a autora juntou laudos médicos particulares no evento1-
OUT14 e OUT15, bem como diversos exames. Tais documentos apontam as patologias da
recorrente, bem como indicam seu quadro clínico, porém não demonstram que a autora
esteja incapacitada para atividade laboral, de modo que não são hábeis para desconstituir o
resultado da perícia judicial.

10. Muito embora o laudo do evento 1 – OUT14 afirme que a recorrente “Está
incapaz para atividades laborativas com carga para os membros inferiores e que
necessitem do uso de força e/ou movimentos repetitivos com os membros superiores.” (fl.
3), não são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é
possível a constatação de seu estado incapacitante.

11. Ademais, não depreendo, a partir dos outros documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados
 constituem provas extremamente frágeis para afastar as conclusões dos experts do Juízo,
conforme já salientado anteriormente.

12. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada  incapacidade  parcial que, uma vez conjugada com fatores
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pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão de
benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a autora se encontra na faixa
dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor.

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000293262v3 e do código CRC 58e48df3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5000979-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NOELIA MARIA DOS SANTOS MUNIZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 53 – fls. 1-23) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que a autora encontra-se incapacitada
totalmente para a realização de suas atividades laborativas; que as condições sociais e
pessoais da requerente devem ser analisadas. Requer a reforma da sentença, bem como a
concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões (evento 57).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PEDIDO DE CONVERSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E
DEFINITIVA. FILIAÇÃO TARDIA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 48):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder
aposentadoria por invalidez ou a restabelecer o auxílio-doença desde a
cessação.
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A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/615.160.846-5 no período de 
11/4/2015 a 16/3/2018 (evento 2).

Antecipados os efeitos da tutela, o INSS implantou o NB 31/615.160.846-5 com
DIP em 1º/8/2018 (evento 42).

A autora não concordou com a proposta de acordo formulada pelo INSS
(evento 25). 

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou
obesidade, artrose joelho e coluna, varizes (quesito 3, evento 13). Afirmou que
a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de diarista
(quesitos 6-7). Atestou limitação para agachar importante devido quadro de
artrose (quesito 8). Concluiu que há incapacidade temporária para o trabalho
(quesito 12).

As partes não impugnaram o laudo pericial.

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 8/5/2018 (evento 5) e relatou o seguinte sobre o
início da incapacidade: "Quadro degenerativo crônico com piora devido as
morbidades obesidades e varizes em membros inferiores, apresenta certa
dificuldade em afirmar inicio da incapacidade. Apresenta exame de imagem de
maio de 2016" (quesito 10). O perito não conseguiu determinar com precisão a
data de início de incapacidade, mas, considerando que a perícia foi realizada
em menos de dois meses depois da cessação do benefício, é presumível que a
incapacidade para o trabalho ainda persistia naquela ocasião. A autora tem
direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/615.160.846-5 desde a
cessação, em 16/3/2018.

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”. O perito estimou a recuperação no prazo de um ano.
A decisão antecipatória da tutela arbitrou data para cessação do benefício em
8/5/2019 (evento 31). Ratifico a decisão antecipatória.

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. 
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[...]

5. A perícia (evento 13) constatou que a autora (diarista, 63 anos) apresenta o
quadro patológico de “Obesidade, artrose joelho e coluna, varizes.” (quesito 3) e que não
tem aptidão física para exercer suas atividades habituais, já que “Apresenta limitação para
agachar importante devido quadro de artrose.” (quesito 7) e “A autora apresenta restrição
da função e não apresenta condição de ficar em pé tempo prolongado e agachar.” (quesito
8).

6. Tal perícia definiu que a autora encontra-se incapaz parcial e
temporariamente para a realização de suas atividades laborativas (quesito 12), destacando
que “Não há incapacidade definitiva.” (quesito 15).

7. Nesse sentido, para concessão da aposentadoria por invalidez é, a princípio,
imprescindível a comprovação da incapacidade total definitiva para as atividades habituais, o
que não é o caso dos autos.

8. Vale ressaltar que, a autora, nascida em 1955, começou a contribuir no ano
de 2012, com 57 anos, tendo contribuído, ao todo menos de 05 anos para previdência,
conforme se observa do extrato do CNIS (evento 40). A filiação tardia não é vedada no
ordenamento pátrio, mas não pode ser utilizada como via transversa para obtenção de
aposentadoria pelo segurado.

9. Nesse sentido, o texto da Lei 8.213/91 não proíbe a filiação tardia, nem
exige carência maior para quem começa a contribuir apenas aos 57 anos, como no caso dos
autos.  Contudo, a aposentadoria por invalidez, em favor de quem se filiou ao regime de
Previdência em idade avançada, depende de laudo médico-pericial que ateste a incapacidade
total e definitiva inequívoca, especialmente quando a invalidez decorrer de doenças comuns à
faixa etária do segurado e comuns aos indivíduos na terceira idade. No caso, a incapacidade é
parcial e temporária.

10. Portanto, a meu ver, no caso dos autos, a idade avançada (63 anos), a
atividade laborativa da autora como diarista e a inexistência de incapacidade total e definitiva
não autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez, sob pena atribuição de tratamento
privilegiado a quem contribuiu menos para a manutenção do sistema.

11. Ademais, quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não
é possível a concessão de benefício por incapacidade definitiva, quando a perícia judicial
determinou que sua incapacidade é temporária e relatou ser provável seu retorno para sua
função habitual, aliado ao fato de que não há nenhum documento particular que comprove
sua incapacidade definitiva. Desse modo, o fato da autora estar com 63 anos de idade ― e,
ainda, ser portadora de doença ― não pode ser considerado fator determinante para a
concessão do benefício pleiteado, haja vista que não é requisito autorizativo à concessão
de benefício por incapacidade definitiva, mas sim de aposentadoria por idade a ser
demandada em ação própria se preenchidos os requisitos previstos em lei.
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12. Destaco, que no que tange o laudo judicial e o requerimento de anulação da
sentença para a realização de nova perícia, que não há necessidade da submissão da
segurada a nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente
fundamentada, não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.

13. Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame. Ademais, o laudo judicial é emitido por
profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua
atuação pela imparcialidade.

14. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000324444v3 e do código CRC d3950829.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0035511-53.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOANA DE PAULA PORTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 51 – fls. 1-4) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que a autora encontra-se incapacitada
totalmente para a realização de suas atividades laborativas; que não há como confirmar com
exatidão que a autora encontrava-se incapaz quando do ingresso no RGPS. Requer a reforma
da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
(evento 42 – fls. 1-2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. 
DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA
PATOLOGIA. FILIAÇÃO TARDIA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 46):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder 
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, bem como a pagar indenização
por dano moral no valor de vinte mil reais.
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A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/617.856.738-7 no período de 
14/3/2017 a 30/10/2017 (evento 3). Submeteu-se a duas perícias médicas
durante a instrução do processo.

O primeiro perito, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou
hipertensão arterial controlada e estável (quesito 3, evento 11). Afirmou que a
autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de costureira (quesitos
6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

O segundo perito, especialista em ortopedia, diagnosticou gonartrose bilateral
de maior severidade no joelho direito (quesito 4, evento 29). Afirmou que a
autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de "aposentada
como professora" e costureira autônoma (quesitos 6-7). Concluiu que há
incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13). Considerou viável a
possibilidade de reabilitação profissional (quesito 15).

O segundo perito examinou a autora em 9/7/2018 (evento 24) e estimou o início
da incapacidade há aproximadamente 20 anos, com base no laudo de
radiografia do joelho datado de 22/9/1998 que sugere gonartrose avançada. 

A autora ingressou no RGPS a partir da competência de fevereiro/2005 (evento
39). Alegou que (evento 44):
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Ocorre que a autora não comprovou o agravamento do quadro clínico. O
perito concluiu pela data do início da incapacidade com base em laudo
do exame complementar datado de 22/9/1998. Nessa data, o quadro clínico da
autora já era incapacitante. 

Quando a autora ingressou no RGPS, já estava incapacitada para o trabalho.
O art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 proíbe a concessão de auxílio-
doença quando a incapacidade para o trabalho começa antes da filiação (ou,
no caso do autor, da nova filiação) ao Regime Geral de Previdência Social.

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).

 [...]

5. Constatado o quadro patológico da autora (costureira, 74 anos), a perícia
judicial realizada por médico do trabalho (evento 11 – fls. 1-7) concluiu pela sua plena
capacidade laborativa, uma vez que o perito asseverou que “[...] No momento não foram
encontrados elementos técnicos que justifiquem incapacidade. Houve melhora do processo
inflamatório dos joelhos que a incapacitou temporariamente.” (quesito 7).

6. Foi realizada uma segunda perícia por médico ortopedista (evento 29), na
qual se definiu que a autora encontra-se incapaz definitivamente para a realização de suas
atividades laborativas (quesito 13). Destaco, contudo, que apesar da referida incapacidade, o
expert do juízo indicou que a recorrente poderia ser reabilitada para “[...] realizar atividades
administrativas, durante a qual fique sentada a maior parte do tempo, como atividades de
escritório, portaria e afins.” (quesito 16). Contudo, entendo que a incapacidade da autora é
definitiva, para qualquer atividade, já que inviável sua reabilitação. 

7.  No caso resta aferir se a incapacidade da autora é preexistente. A parte
autora, segundo o laudo pericial evento 29, ingressou no Regime Geral de Previdência já
acometida pela doença de “gonoartrose-avançada” (quesitos 10 e 11), e não comprovou
que a incapacidade sobreveio por motivo de progressão ou agravamento dessa doença. Nesse
sentido, aplica-se o disposto no artigo 59, parágrafo único da lei 8.213/91, proibindo a
concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria. 

8. Vale ressaltar que, a autora, nascida em 1945, começou a contribuir no ano de
2005, com 60 anos, tendo contribuído, ao todo menos de 06 anos para previdência,
conforme se observa do extrato do CNIS (evento 39). A filiação tardia não é vedada no
ordenamento pátrio, mas não pode ser utilizada como via transversa para obtenção de
aposentadoria pelo segurado. E mais, no caso, restou constatada que a autora já se filiou
ao RGPS em estado avançado de gonoartrose. 
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9. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

10. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000308257v7 e do código CRC 346fbe72.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 354



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 236/435

0021509-78.2017.4.02.5050 500000300951 .V3 JESX51456© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 0021509-78.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ARIANA PINTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 88 – fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde da paciente. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
evento 92 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 84)

[...]
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Na ação em tela, a parte autora busca o restabelecimento do auxílio-doença NB
617.234.948-5, DCB 30.06.2017 (evento 1 - documento 4) e sua conversão em
aposentadoria por invalidez, ao argumento de que não possui capacidade para
exercer sua função habitual, por padecer, em resumo, de paralisia facial.

Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja
proteção a Lei de Benefícios da Previdência Social se compromete a garantir.
Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez pressupõem a
incapacidade laboral do segurado, a fim de que possam ser concedidos.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo
tratado no artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
apurado com relação ao segurado. Tal benefício é devido ao segurado que ficar
incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos, nos seguintes moldes:

 [...]

Portanto, verifica-se que o auxílio-doença somente persiste como benefício
previdenciário enquanto se faz presente a incapacidade laboral, cessando
quando o segurado for dado como habilitado para o desempenho de atividade
(nova ou antiga) que lhe garanta a subsistência ou quando, em sendo
considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei nº.
8.213/91).

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária,
somente é concedida quando o segurado for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe
garanta a subsistência, consoante previsto no art. 42 da Lei nº. 8.213/91:

[...]

Pois bem.

In casu, foram realizadas duas perícias médicas em Juízo, com especialistas na
área de Neurologia. A primeira, em 11.09.2017 (eventos 14 e 37), e a segunda,
em  25.04.2018 (eventos 56 e 76).

Ambos os peritos confirmaram o diagnóstico de paralisia facial períférica e
concluíram que a doença diagnosticada não implica incapacidade da autora
para o exercício de sua atividade laborativa (auxiliar de creche).

Elucidou o segundo perito que não há limitação funcional neurológica
impeditiva para o desempenho da atividade laborativa habitual.
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Inconformada com esta conclusão pericial, a autora apresentou a petição do
evento 70, aduzindo, em resumo, a contradição da conclusão da perícia judicial
com os laudos médicos particulares anexados aos autos.

Foi, então, o perito intimado para prestar esclarecimentos, notadamente sobre
a possibilidade de reversibilidade das sequelas da doença e eventual prazo
para tanto, assim como para confirmar quadro de lacrimejamento e sua
intensidade (evento 71).

Em laudo complementar, o perito informou o seguinte (evento 76): "Apesar de a
maioria dos pacientes com paralisia facial periférica ter um bom prognóstico,
cerca de 20% a 30% poderão não se recuperarem completamente. Conforme
descrito no item 4 do laudo pericial, a autora apresentou no exame
neurológico apenas discreta paresia e assimetria de hemiface direita, sem
outros déficits e não havendo limitação funcional para exercer sua atividade
habitual (auxiliar de creche), além disso, não foi evidenciado lacrimejamento
excessivo ou anormal."

Vale ressaltar que a presença de doença ou lesão não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade que esta doença ou lesão provoca no trabalho
habitual do segurado, realidade que não foi verificada na demanda sob exame.
Com efeito, o perito reconheceu ser a autora portadora de doenças, conforme
exames analisados, contudo não constatou limitações funcionais suficientes
para impedir o desempenho da atividade habitual.

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”.

Assim, acato a conclusão dos laudos médicos produzidos em juízo, por entender
que os mesmos, além de confirmarem a conclusão do laudo administrativo,
foram realizados de forma regular e com profissionais com capacidade técnica
para apreciar as patologias apresentadas pela parte autora.

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.

 [...]
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5. Constatado o quadro patológico da autora  (auxiliar de creche, 34 anos),
ambas as perícias judiciais realizadas (evento 14 e evento 56) foram claras ao apontar pela
sua capacidade laborativa, apesar de ser portadora de “Paralisia Facial Periférica
(Paralisia de Bell)” (evento 15 – quesito 2 e evento 56 – quesito 3)

6. A primeira perícia confirma que a autora “[...] apresenta aptidão física e
mental” (quesito 7) e que “Não há relação da doença com a atividade habitual.” (quesito
9). Destaco que, no evento 37, apresentando esclarecimentos quanto à aptidão física e mental
da recorrente, o expert do juízo afirma que “Logo, a paralisia facial periférica não a
incapacita para funções em que exerce como auxiliar de creche.”.

7. A segunda perícia realizada (evento 56) assevera que “Não há limitação
funcional neurológica que a impede de exercer sua atividade habitual (Auxiliar de
creche)” (quesito 8), acrescentando no evento 76 que “[...] Conforme descrito no item 4 do
laudo pericial, a autora apresentou no exame neurológico apenas discreta paresia e
assimetria de hemiface direita, sem outros déficits e não havendo limitação funcional para
exercer sua atividade habitual (auxiliar de creche), além disso, não foi evidenciado
lacrimejamento excessivo ou anormal.”.

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

9. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

10. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 – OUT4
(laudos médicos e receitas particulares), que apontam e confirmam, como no laudo pericial, a
patologia da parte autora, bem como indicam seu quadro clínico e a realização de
tratamentos. Contudo, tais elementos de prova, não são suficientes para desconstituir a
conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade laborativa da recorrente. 

11. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

12. Quanto à necessidade de realização de perícia com fonoaudiólogo, conforme
suscitado na peça  recursal, acrescento que a capacidade laboral é questão técnica que deve
necessariamente ser analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve ser
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habilitado na especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o
segurado, o que ocorre no caso em comento.

13. Importa salientar que os laudos periciais presentes no caderno processual
estão bem fundamentados, não havendo contradição nas perícias e, estando a matéria
suficientemente esclarecida. Deste modo, não há razão para designação de novo exame
pericial. Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para
anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame.

14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000300951v3 e do código CRC 88939c95.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5001485-54.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE MARIA DE JESUS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 28 – fls. 1/12) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o autor se encontra incapacitado totalmente para a prática de suas atividades
laborativas devido sua doença incapacitante; que os laudos médicos particulares demonstram
a incapacidade laborativa do recorrente para qualquer atividade. Requer a reforma da
sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões evento
35 (fls. 1/2).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

[...]

Trata-se de ação ajuizada por JOSE MARIA DE JESUS, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, na qual, diante da análise da inicial e dos
documentos que a acompanham (artigo 322, § 2º, do CPC), pretende a parte
autora o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua posterior
conversão em aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento das
parcelas atrasadas.
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Dispensado o relatório, conforme o art. 38, da Lei 9.099/95.

 DECIDO.

A Aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem para a sua concessão
a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência exigido em
lei, diferenciando-se entre si quanto à natureza da incapacidade, devendo ser
concedida a aposentadoria quando verificada a incapacidade total, definitiva e
absoluta do segurado, ou seja, o segurado deve estar inválido, de forma
irreversível, para todo e qualquer exercício de atividade laboral. Por sua vez, o
auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém
sempre total, uma vez que seu grau deve atingir um nível tal que impossibilite
exercício da atividade laboral habitual do segurado.

Pela perícia médica realizada em 07/11/2018, através da anamnese e da análise
dos documentos médicos apresentados, inclusive aqueles indicados na peça do
Evento 21 – PET1, em linhas gerais, consignou o perito do Juízo que, em que
pesem suas queixas, o autor não se encontra incapacitado para sua função
habitual.

Assim concluiu o i. expert:

Desta feita, na atual avaliação pericial não foi constatada incapacidade
laborativa, considerando-se as mínimas alterações encontradas nos exames
complementares, somadas a um exame físico inespecífico. (gn)

Inicialmente, in casu, cumpre-me fazer as seguintes ponderações.

I - 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco:
"perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de
conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de
esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à
qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma
prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero
objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.”
(Instituições de Direito Processual Civil, Editora Malheiros, 2001. v. III, p.
584).

II - Muito embora possa existir divergência entre os atestados médicos
apresentados pela parte autora e a prova pericial, tal discrepância não é
suficiente para invalidar o laudo pericial. Com efeito, o atestado médico
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.
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Isso porque, em verdade, o médico assistente faz o diagnóstico e trata. Não lhe
cabe perquirir a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas tão somente
acreditar em seu relato, considerando a relação de confiança que há entre
médico e paciente, fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o tratamento
que considere mais indicado para o caso. Já o médico perito se preocupa em
buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante procede,
considerando a relação de confiança que há entre o perito e o Juízo. Por isso, o
diagnóstico emitido pelo médico assistente não pode prevalecer sobre aquele
emitido pelo perito.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”.

III – Consoante inteligência do art. 479 do CPC (Lei nº 13.105/2015), o juiz
apreciará o laudo pericial, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal,
podendo, inclusive, desconsiderar as suas conclusões, fundamentadamente,
considerando, sobretudo, o método utilizado pelo perito.

Pois bem.

Feitas tais ponderações, considero que as conclusões apresentadas pelo
médico-perito, o qual, conforme já expresso alhures, possui a total confiança
deste Juízo, que, vale frisar, possui especialização em ortopedia e, por
conseguinte, diante das alegações da parte autora, totalmente apto e
capacitado para o ato, bem como os demais documentos juntados pelas partes,
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.

Vale deixar assente ainda que, consoante o entendimento já consolidado pela
TNU (PEDILEF 200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY, TNU, DOU 01/06/2012.), a realização de perícia por médico
especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade
como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Comungo com tal
entendimento. Assim, no caso dos autos, não haveria, em princípio, a
necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possuísse especialização
na área. No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não
se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos
excepcionais, a critério do juiz”. Contudo, atento às manifestações da parte
autora, este Juízo fez questão em nomear perito com especialidade em
ortopedia.

Firme em tais razões, assim como verificado pela perícia do INSS, entendo que
a parte autora, ao menos por ora, possui condições para o exercício de suas
atividades habituais e, portanto, não se encontra incapacitada para fins de
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recebimento do benefício por incapacidade pleiteado.

Mais ainda, a meu ver, no caso em apreço, a Autarquia Previdenciária
concedeu o benefício por incapacidade por tempo suficiente para que o
requerente realizasse o pertinente tratamento e, assim, recuperasse sua
capacidade para o desempenho de sua atividade laboral.

Ademais, inconteste o fato de que, seja por conta do tratamento que vem
realizando ou pelas características próprias da doença, é plenamente plausível
o segurado encontrar-se acometido pelas patologias/lesões alegadas sem que,
contudo, esteja realmente incapacitado para o desempenho de suas atividades
habituais.

Nesse prisma, ante a ausência de incapacidade, não há como agasalhar a
pretensão autoral no sentido de fazer jus ao benefício previdenciário pleiteado
e, por conseguinte, a improcedência do pedido inicial é a medida legal que se
impõe.

[...]

5. Constatado o quadro patológico do autor  (lavrador, 54 anos), a perícia
judicial (evento 14, fls. 1/7) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa, destacando
que “Durante o exame pericial não foi constatada doença incapacitante, apenas o relato de
dor da parte autora.” (quesito 02 – fls. 3). Ainda, evidencia que “Não foram constatadas
doenças incapacitantes ou restrições laborativas ou funcionais no momento atual ou
pregresso, prejudicando o quesito.” (quesito 07 – fls. 4).

6. A presença de uma doença nem sempre vem acompanhada de uma
incapacidade ou sintomatologia. Uma incapacidade não é necessariamente incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

7. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a
égide do contraditório e da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais
e, portanto, possuem pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve
prevalecer sobre os laudos particulares.

 8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
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9. Nesse sentido, a autora juntou documentos particulares no evento 1- anexo 2
de fls. 9/15  (laudos médicos particulares e exames). Tais documentos apenas apontam as
patologias da parte autora, bem como indicam o quadro clínico do autor, mas não são hábeis
para desconstituir o resultado da perícia judicial, não havendo a indicação que se trata de
incapacidade definitiva ou temporária.

10. Os referidos laudos não indicam que o autor encontra-se inapto para o
exercício de qualquer atividade laboral, indicando que o autor é acometido de doenças. Nesse
sentido, conforme acima salientado, a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade.

11. Os elementos acostados no caderno processual, portanto, não são hábeis
para afastar as conclusões periciais quanto à capacidade laborativa do recorrente. Assim, tais
elementos de prova não são suficientes para desconstituir o parecer do expert do juízo.
Destaco ainda que, além de não restar comprovada a incapacidade do autor pelo médico
perito, o mesmo não juntou documentação necessária para prova-la à época do requerimento
administrativo.

12. Os documentos apresentados com a inicial, destaca-se, são datados da época
em que o autor gozou do auxílio previdenciário, ou seja, no período de 24/05/2017 a
10/08/2018, conforme CNIS (evento 10 – out 2) . Assim, os documentos particulares juntados
aos autos não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada. Nesse
sentido, verifica-se da análise do caderno processual que o requerente gozou do auxílio
doença previdenciário no período indicado. Infere-se, portanto, que nos períodos de que
o autor necessitou do amparo do auxílio oferecido pelo Estado, o obteve.

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000284192v2 e do código CRC 2911c9cb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 0026575-39.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MONICA LORENZONI MORAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado (evento 88) interposto pela parte autora contra
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial, concedendo o
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora com DII em 28/06/2018. A parte
autora defende, em síntese, que a incapacidade da autora é total e definitiva, e que,
considerando sua idade e condições pessoais, deve ser concedida a conversão do benefício de
auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Sem contrarrazões do INSS.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA.
PERÍCIAS SUFICIENTES E FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 81):

[...]

Trata-se de mulher, 54 anos de idade, professora, que se insurge contra a
cessação do benefício previdenciário de auxílio doença (DCB) em 30/01/2017
(NB 616.712.159-5- Evento 1, OUT3) em virtude da constatação pela autarquia
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previdenciária de sua capacidade laborativa.  Alega múltiplas patologias em
sua exordial.

Primeiramente, quanto à qualidade de segurado e o cumprimento da carência,
entendo que restam demonstrados nos autos, conforme CNIS colacionado
(Evento 23, OUT 16), ademais de não serem ponto controvertido. 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 primeira perícia judicial com médico oncologista (em
30/10/2017, Evento 13, complementada por laudo inserto no Evento 36), o
expert concluiu que a parte autora foi portadora de neoplasia maligna de
mama direita  já submetida a tratamento, apresentado-se livre da doença de
base, propugnando pela capacidade laborativa  da parte autora para o
exercício do seu labor de professora.

Porém, realizada segunda perícia judicial com médico do trabalho (em
28/06/2018, Evento 53, complementada por laudo inserto no Evento 72) o
expert concluiu pela incapacidade laborativa temporária da parte autora nos
seguintes termos em virtude de ser portadora de transtorno depressivo:

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? R: Não. Há
incapacidade laborativa total e temporária, conforme apurado, devido à
alteração psiquiátrica detectada. Estima-se prazo de 04 meses a partir da data
de realização da perícia. É possível que haja a necessidade de nova avaliação
médica pelo INSS para determinar estado de saúde da autora na ocasião.

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: Há incapacidade total e temporária. Em se tratando
da alteração psiquiátrica da autora, não é possível determinar a data de início
da incapacidade. Portanto, considera-se a incapacidade a partir da data de
realização da presente perícia, com prazo estimado de 04 meses de
afastamento.

 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? R: Há incapacidade total e temporária. Estima-se prazo
de 04 meses a partir da data de realização da perícia. É possível que haja a
necessidade de nova avaliação médica pelo INSS para determinar estado de
saúde da autora na ocasião. O tratamento baseia-se basicamente em medidas
clínicas, não havendo necessidade de cirurgia.
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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.
R: Há incapacidade total e temporária.

Assim, sem maiores delongas, observando os documentos particulares juntados
pela parte autora juntamente com as informações contidas na exordial, e
confirmadas pelo expert judicial psiquiatra, entendo que os elementos de prova
acostados aos autos são aptos a comprovar a incapacidade laboral da parte
autora desde a DII firmada pelo perito oficial ( 28/06/2018), e
consequentemente o seu direito ao benefício.

Desta feita, entendo que a parte autora faz jus ao estabelecimento do auxílio
doença devendo tal benefício ser mantido por 04 meses após a efetiva
implantação conforme observação realizada pelo expert oficial, a fim de
possibilitar-lhe a submissão ao tratamento médico adequado à recuperação de
sua capacidade laborativa (farmacologia, terapia ocupacional e psicoterapia),
ocasião em que deverá ser feita nova avaliação médica pelo INSS para
determinar o estado de saúde da autora .

 [...]

5. Inicialmente, a autora (professora, 54 anos) alega que preenche todos os
requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, destacando a comprovação das
patologias que a acomete, o que acarretaria em sua incapacidade total e definitiva, sua idade e
condições pessoais.

6. Foram realizadas duas perícias judiciais no decorrer do processo. A primeira
delas (evento 13 e 36), realizada por médico oncologista, não constatou a existência de
qualquer incapacidade para a atividade laborativa declarada pela recorrente (professora),
asseverando que: “A incapacidade apresentada ao exame pericial é parcial e definitiva, isto
é, para atividades que requeiram esforços físicos intensos e movimentos repetitivos
igualmente intensos envolvendo o membro superior direito, pois em virtude do
procedimento cirúrgico efetuado em 27/10/2004 (linfadenectomia axilar), poderá
desenvolver linfedema. Para a atividade de professora a autora se apresentou recuperada e
apta.” (quesito 13).

7. Nesse sentido, o expert do juízo afirmou que “A pessoa examinada se
apresentou ao exame pericial recuperada e apta ao exercício da atividade habitual de
professora. O tratamento cirúrgico para a neoplasia apresentada foi efetuado em
27/10/2004. A autora se apresentou 000 assintomática 13 anos.” (quesito 14).

8. A segunda perícia judicial (evento 53 e 72), realizada por médico especialista
em medicina do trabalho, destacou que “[...] a autora possui quadro psiquiátrico compatível
com transtorno depressivo, que cursa com humor deprimido, lentidão cognitiva e motora e
perda de interesses por atividades da vida cotidiana. Destaca-se, ainda, a presença de
componente psicótico por meio de alucinações auditivas.” (fl. 5).
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9. O segundo expert afirma, portanto, que a pessoa examinada não tem aptidão
física e mental para exercer sua atividade habitual indicando que “Há incapacidade
laborativa total e temporária. Estima-se prazo de 04 meses a partir da data de realização da
perícia. É possível que haja a necessidade de avaliação médica pelo INSS para determinar
estado de saúde da autora na ocasião.” (quesito 7)

10. Verifico que a segunda perícia não indicou a existência de incapacidade total
e definitiva, a qual, a princípio, acarretaria em aposentadoria por invalidez. Pelo contrário, a
referida perícia indica que a autora tem incapacidade de natureza total e temporária (quesito
7), ou seja, há a capacidade de recuperação da recorrente.

11. Acrescento que o laudo pericial, elaborado por médico especialista em
medicina do trabalho, é suficiente, não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.
No que tange os documentos particulares juntados aos autos (evento 1 – OUT3 e OUT4)
esses não servem como prova da incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos
documentos apenas atestam a existência das enfermidades sofridas por esta, o que por si só
não justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

12. Ainda, contrário do que afirma a recorrente, não há nos autos documentação
apta a comprovar a sua incapacidade total permanente. De fato, a parte autora é
reconhecidamente temporariamente  incapaz, com algumas limitações. Contudo, o
reconhecimento dessa incapacidade não infere incapacidade definitiva e para todas as
atividades.

13. O conjunto probatório não é forte o bastante para afastar as conclusões da
perícia judicial, que vislumbrou de forma clara que não há incapacidade total para atividades
laborativas. Nesse sentido, para concessão da aposentadoria por invalidez é imprescindível a
comprovação da incapacidade total definitiva para as atividades habituais, o que não é o caso
dos autos.

14. Por outro lado, a análise das condições pessoais também não autoriza, in
casu, a concessão da aposentadoria por invalidez a autora, até mesmo porque a segurada
conta atualmente com 55 anos de idade, sendo tal requisito fator significativo para o Julgador
avaliar a possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez. Não sendo, pois, o caso
de conversão do auxílio doença em aposentadoria invalidez, de modo que a sentença
recorrida merece ser mantida.

15. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida tendo em vista que a
incapacidade total e definitiva da parte autora não foi comprovada, sendo descabida a
conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000311277v3 e do código CRC 98202c7c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5014368-36.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. A autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez ou a reimplementação do benefício de
auxílio doença desde a data da cessação administrativa. A recorrente alega que houve
cerceamento de defesa quando da não realização de perícia judicial e que os laudos acostados
aos autos demonstram a inequívoca incapacidade autoral para a realização de qualquer
atividade laboral. Assim, requer a nulidade da sentença para que se determine a realização de
perícia. Contrarrazões evento 22.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTEDORIA POR INVALIDEZ.
PERÍCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. REABILITAÇÃO. LAUDOS
PARTICULARES NÃO COMPROVAM INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
MÉDICA JUDICIAL. DISPENSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 16):

Compulsando os autos, notadamente os laudos médicos
administrativos juntados no evento 11, é possível aferir que a parte autora
recebeu auxílio-doença entre 2005 e 2018 por ser portadora de artrite de
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Takayasu. Nessa época, ela (nascida em 15.11.1972) mantinha vínculo de
emprego formal, na função de ‘empregada doméstica’, desde 02.05.2003,
cessado em 10.01.2018.

A autora durante o período em que usufruiu do benefício auxílio-doença foi
considerada pela perícia médica do INSS, inapta para o trabalho habitual
(doméstica), passando, por conseguinte, a processo de reabilitação
profissional, obtendo no início do ano de 2018 conclusão de curso de
recepcionista, portaria e informática básica, atividades consideradas pela
perícia administrativa compatíveis com as suas limitações de saúde.

Em virtude dessa reabilitação profissional, o benefício auxílio-doença foi
cessado em 09.01.2018.

Para amparar a sua pretensão, a parte autora juntou aos autos laudos de
médicos assistentes (evento 1, LAUDO9), sendo o mais recente deles datado de
outubro de 2016 (data bem remota à cessação do auxílio-doença).

Assim, nota-se que além da parte autora ter sido reabilitada para exercer
atividades profissionais compatíveis com as suas limitações, já que até a
perícia do INSS constatou a sua inaptidão definitiva para a atividade
habitualmente exercida, como empregada doméstica, não há nos autos provas
de que, após a cessação do benefício auxílio-doença, ela
permanece incapacitada para o labor, tampouco para exercer as funções para
as quais foi reabilitada.  

O art. 62 da Lei 8.213/91 prevê 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, conclui-se que a cessação do benefício auxílio-doença por
parte da Autarquia previdenciária ocorreu de forma correta e legal. Se a
autora ficou em gozo de benefício auxílio-doença por mais de 10 (dez) anos;
foi considerada pela perícia médica administrativa inapta definitivamente
para exercer a atividade habitual e posteriormente reabilitada para
exercer atividades compatíveis com as limitações funcionais, não há
justificativa legal para o restabelecimento do benefício auxílio-doença ou a
concessão de aposentadoria por invalidez.

Portanto, não comprovada/alegada a incapacidade laborativa da autora para
as atividades que foi reabilitada profissionalmente, não há como prosperar a
sua pretensão.
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5. A recorrente gozou do auxílio doença previdenciário entre os anos de 2005 e
2018, quando, após completar o programa de reabilitação profissional oferecido pelo INSS,
foi considerada apta para a realização de atividades compatíveis com suas limitações de
saúde, conforme se observa do SABI anexado aos autos (evento 11 – fl. 22).

6. No caso em comento, a controvérsia cinge-se acerca da existência ou não de
incapacidade para o trabalho, visto que o INSS considerou a autora capaz para as
atividades a qual foi reabilitada e, em contrapartida, a recorrente alega que se encontra
incapaz para a realização de qualquer atividade laboral.

7. O INSS juntou no evento 11 – RSC2 o CNIS e SABI da autora, os quais
apontam a concessão do benefício de auxílio doença pelo período de, aproximadamente, 7
anos (de 20/10/2005 a 09/01/2018), bem como a negativa da concessão do benefício após a
reabilitação profissional.

8. A parte autora, por sua vez, juntou aos autos laudos médicos (evento1 –
LAUDO9) que apontam a patologia autoral, porém não indicam incapacidade. Ademais, tais
laudos são todos datados do período em que a recorrente gozou do auxílio doença e,
saliento, o mais recente é datado de 2016 (evento1 – LAUDO9 fl. 1) e indica apenas:
“Paciente portadora de doença de Takayasu em tratamento clínico desde 2004”.

9. A sentença recorrida entendeu por bem utilizar-se dos laudos juntados pela
autora e do laudo confeccionado por médico do INSS para fundamentar a improcedência do
pedido do autor, sem realizar perícia médica em âmbito judicial.

10. Com efeito, o art. 13, § 1º, da Lei 9.099/1995 requer que, para que se
reconheça uma nulidade no processo, exista prova do prejuízo. Em princípio, o fato do
segurado não ter passado por exame pericial em juízo não acarreta diretamente a nulidade do
processo.

11. Conforme acima delineado, no caso em tela os documentos autorais
colecionados aos autos, com o fito de comprovar as condições laborais da autora – laudos
médicos particulares – não evidenciam com clareza a incapacidade laboral da requerente,
tanto para sua função anterior de empregada doméstica, como para as funções a qual foi
reabilitada.

12. Não obstante, observa-se que a recorrente foi devidamente reabilitada pelo
INSS tendo realizado os cursos de Atendimento em Recepção e Portaria e de Informática
Básica, que, segundo a autarquia, são compatíveis com suas limitações laborais. A autora
não apresenta qualquer laudo particular que ateste sua incapacidade após a
reabilitação, como contraponto ao indeferimento  à prorrogação do benefício. No caso,
não há que se falar em cerceamento de defesa, o juiz não é obrigado a impulsionar o
processo se não há elementos mínimos que demonstrem a incapacidade da autora na
data da cessação. Se a autora agora se encontra incapaz, também para atividade para a
qual foi reabilitada deve requer o benefício administrativamente, com base em laudos
recentes, não sendo suficiente a juntada de laudos da época que a autora esteve em gozo
de benefício. Vejamos SABI:
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"OBS: EM EVOLUÇAÕ PRÉVIUA PASSOU POR REABILITAÇAÕ
PROFISSIONAL COM A SEGUINTE CONCLUSÃO: CONDUTA
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL : Segurada Empregada Doméstica com
diagnóstico de arterite de Takayasu, com quadro estabilizado há longa data em
acompanhamento ambulatorial, sempre impondo grande dificuldade em
prosseguir no programa e inciar os cursos indicados pela equipe, concluiu os
cursos de Atendimento em Recepção e Portaria e de Informática Básica, que
são compatíveis com suas limitações laborais, já certificada, concluindo
portanto programa nesta data. DCB na DRE. ASSIM, ENTENDO ESTAR
REABILITADA. PARECER CONTRÁRIO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO"

13. O art. 62 da Lei 8.213/91 prevê 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”.

14. Nesse sentido, não considero que houve ilegalidade na cessação do
benefício de auxílio doença a autora após a finalização do programa de reabilitação, visto que
não foi comprovada a incapacidade da autora para as atividades a que foi reabilitada, bem
como não houve cerceamento de defesa devido a não realização de perícia judicial.

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000316336v4 e do código CRC 144c87af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5013770-82.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO CAMILO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 29 – fls. 1-10) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa quando da
negativa de realização de nova perícia judicial; que a perícia médica realizada é insuficiente;
que os laudos particulares demonstram que o recorrente encontra-se incapaz para suas
atividades laborativas. Requer a anulação ou reforma da sentença. Contrarrazões (evento 33 –
fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer auxílio-
doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
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O autor recebeu o auxílio-doença NB 553.401.251-6 no período de 22/9/2012 a
10/7/2018 (evento 3, INFBEN1).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, relatou
queixa de dor na coluna (quesito 2). Avaliou que a lombalgia trata-se de
doença crônica que demanda acompanhamento médico com especialista e que
no decorrer de sua evolução pode haver episódios de dor mais intensa que
eventualmente a incapacitem temporariamente. Entretanto, a perita negou que
o quadro clínico no momento da perícia fosse compatível com qualquer tipo de
incapacidade (quesito 7). Informou que o autor realiza movimentos de flexão
extensão e lateralização da coluna lombar sem dificuldades. Membros
superiores e inferiores com motricidade e força preservada. Laségue negativo.
Sem déficits motores em membros inferiores (quesito 2). Afirmou que o autor
possui aptidão para exercer a atividade habitual de lavrador (quesitos 6-7).
Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

O autor não impugnou o laudo pericial.

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.

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.

 [...]

5. Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, saliento que não
se reconhece o cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de nova perícia,
que o julgador a quo considere irrelevante para a formação de sua convicção racional sobre os
fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a
parte não a requeira com intuito procrastinatório.

6. Nesse sentido, constato da análise do caderno processual que não houve
impugnação da parte autora ao laudo pericial, bem como não há nos autos o pedido de
designação de nova perícia médica. Nesse sentido, não se observa cerceamento de defesa,
de modo que tal alegação não merece prosperar.

7. Além disso, observo que não havendo contradição na perícia e, estando a
matéria suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial.
Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do
feito ou mesmo para a designação de novo exame. Ademais, o laudo judicial é emitido por
profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua
atuação pela imparcialidade.
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8. No que tange o laudo judicial, destaco que não há necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada,
não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.

9. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

10. Constatado o quadro patológico do autor (lavrador, 46 anos), a perícia
judicial (evento 15 – fls. 1-3) foi clara ao concluir pela sua capacidade laborativa, uma vez
que o perito asseverou que: “Lombalgia trata-se de doença crônica que demanda
acompanhamento médico com especialista e que no decorrer de sua evolução pode haver
episódios de dor mais intensa que eventualmente que a incapacite temporariamente.
Entretanto não há no presente exame quadro clínico compatível com qualquer tipo de
incapacidade. Com base no exame médico pericial não há restrições para o desempenho de
suas atividades laborativas.” (quesito 7), salientando, também que “Não há limitação
funcional.” (quesito 8).

11. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo.

12. Assim, os documentos particulares do recorrente (evento 1 – LAUDO11)
não são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível
a constatação de seu estado incapacitante. Não há nos autos documentos que demonstram a
inaptidão do autor para prática de suas atividades habituais, nem que destaquem incapacidade
total do recorrente.

13. A alegação do fato de o autor ter gozado por, aproximadamente, 6 (seis)
anos do auxílio doença previdenciário devido a patologia que o aflige, por si só não tem o
condão de confirmar que o autor encontra-se atualmente incapacitado para sua atividade
laboral.

14. Deve-se ter em mente que, para que se tenha 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.

15. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.
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16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000316778v2 e do código CRC 31ecdeda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5013048-48.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 29) interposto pela parte autora em
face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por invalidez ou
auxílio doença. Alega, em síntese, que houve nulidade quando da negativa de realização de
novos quesitos periciais; que os laudos particulares demonstram que a recorrente encontra-se
incapacitada para a realização de suas atividades laborativas. Requer a anulação ou reforma
da sentença. Contrarrazões (evento 32).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REALIZAÇÃO DE NOVOS QUESITOS. NEGATIVA. LAUDO TÉCNICO.
CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES
INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder 
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, desde 20/2/2015 ou 5/5/2015
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A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/609.611.644-6 no período de 
21/2/2015 a 6/5/2015 (evento 2, INFBEN2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou 
espondilodiscoartrose lombar com abaulamento discal (quesito 3, evento 14).
Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de
auxiliar de serviços gerais (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade
para o trabalho.

A autora impugnou o laudo pericial (evento 20). Alegou que:

[...]

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:

[...]

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.

O laudo pericial produzido na vara de acidentes do trabalho não vincula a
conclusão do perito.

A autora alegou que:

[...]

A natureza degenerativa não garante que a enfermidade já tenha atingido grau
incapacitante, mas apenas que a evolução da doença é progressiva. Se, no
futuro, o quadro clínico se agravar em razão da progressão da enfermidade, a
autora poderá renovar o requerimento de auxílio-doença

A autora formulou quesitos complementares:
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[...]

Indefiro o quesito 1, porque o fato de o perito não relatar todas as doenças
das quais a autora se queixa não significa que o perito tenha se omitido em
analisar as queixas da autora: significa apenas que o perito não confirmou o
diagnóstico proposto pelos médicos assistentes da autora.

Indefiro os quesitos 2-3, porque o perito já respondeu que as doenças
diagnosticadas não causam incapacidade para o trabalho.

Indefiro quesito 4, só é indispensável a análise das condições pessoais do
segurado quando houver sido reconhecida incapacidade parcial para o
trabalho. De acordo com a Súmula nº 77 da Turma Nacional de
Uniformização, “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual”. Ademais, cabe ao juiz não ao perito a análise das
condições pessoais.

Indefiro o quesito 5, porque o perito já respondeu que a autora possui aptidão
para a atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em
condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional.

Indefiro o quesito 7, porque não eventual necessidade de acompanhamento
médico não pressupõe incapacidade para o trabalho. Muitos tratamentos
podem ser realizados concomitantemente ao exercício da atividade habitual.

Indefiro o quesitos 8, porque o perito já respondeu que a autora possui
aptidão para exercer a atividade habitual.

Indefiro o quesito 9, porque não compete ao perito avaliar a necessidade de
novo exame pericial. 

Indefiro o quesito 10, porque o laudo pericial produzido em outro processo,
seja na justiça federal ou  na justiça estadual, não vincula a conclusão do
perito.

Ressalto que a Justiça Federal não tem competência para julgar causas de
acidente do trabalho, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal.

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.

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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5. Quanto a preliminar de nulidade da sentença devido ao indeferimento da
realização de novos quesitos e esclarecimentos não a reconheço no caso em tela. Tal
nulidade não se perfaz frente o indeferimento de quesitos que o julgador a quo considere
irrelevante para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos
quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito
procrastinatório. Destaco que os quesitos indeferidos foram bem esclarecidos pelo juízo a quo
em sua sentença.

6. Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial ou de
sua complementação. Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é
causa para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame. Ademais, o laudo
judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça,
devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

7. No que tange o laudo judicial, destaco que não há necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada,
não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.

8. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. A perícia judicial (evento 14) constatou o quadro patológico da autora
(auxiliar de serviços gerais, 59 anos), indicando o diagnóstico de “Espondilodiscoartrose
lombar com abaulamento discal.”, porém concluiu pela plena capacidade laborativa da
recorrente, salientando que “[...] não existem dados técnicos observados nos exames e
exame físico que justifiquem limitações para o labor habitual.” (quesito 7)

10. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo.

11. Assim, os documentos particulares do recorrente (evento 1 – LAUDO6) não
são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a
constatação de seu estado incapacitante. Não há nos autos documentos que demonstram a
inaptidão da autora para prática de suas atividades habituais, nem que destaquem
incapacidade total ou parcial da recorrente.

12. Vale observar que a presença de uma ou mais doenças nem sempre consiste
em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.
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13. Por fim, quanto a análise das condições pessoais e socais da requerente,
não é possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra
cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez
conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses
legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a
autora se encontra na faixa dos 59 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível
com labor.

14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000327712v3 e do código CRC 60fad1b0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5008382-04.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUIZ CARLOS PATRICIO DORNELAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 44 – fls. 1/4) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde do paciente. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
evento 47.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 38)

[...]
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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
aquele ou a este - benefício, respectivamente.

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Porém, realizada a perícia judicial, a parte
autora fora declarada capaz.

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.

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 se utiliza 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 socioeconômica etc.)
para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade
controvertida trazida pelas partes.

[...]

5. Constatado o quadro patológico do autor  (porteiro, 56 anos), a perícia
judicial realizada (evento 24) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa, apesar de
ser portador de “Psoríase, Hipertensão arterial, Diabetes mellitus.” (evento 24 – quesito 3).

6. A perícia confirma que “[...] Não há alterações ao exame físico.” (quesito 7)
e que “Não há limitações funcionais” (quesito 8). Destaco que, o expert salienta que o autor
“Atualmente está em uso de Adalimumabe 40 mg de 14 em 14 dias com melhora
importante das lesões palmo plantares, possibilitando deambulação e melhora da qualidade
de vida.” (quesito 11)

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
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anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares, pois foi bem fundamentada. Vejamos:

"Fama administração Acessória e Serviços- admissão: 01/03/2013.
Atualmente continua trabalhando. 

• Trabalha em prédio residencial com 24 apartamentos, recebendo material. 

 
VII- CRONOLOGIA DOS EVENTOS E ANÁLISE DOS ELEMENTOS
CONTIDOS NO PROCESSO E NA PERÍCIA MÉDICA 
• Laudo médico dermatológico: 18/01/19: CRM 7245: paciente portador de
DM, HAS, Dislipidemia, e psoríase palmo plantar grave, apresentou aumento
de bilirrubinas e de transaminases ao uso de metotrexate e com contra
indicação ao uso de acetretina devido hipertrigliceridemia. Apresentava DLQI
inicial de 21 e placas extensas em região palmo plantar, espessas,
descamativas, fissuras profundas com sangramento , mantendo tratamento
tópico, porém sem resposta e com dificuldade de deambulação. Atualmente está
em uso de Adalimumabe 40 mg de 14 em 14 dias com melhora importante das
lesões palmo plantares, possibilitando deambulação e melhora da qualidade de
vida. 
• Laudo médico dermatológico: 10/05/18 : CRM 7245: paciente portador de
DM, HAS, Dislipidemia, e psoríase palmo plantar grave, apresentou aumento
de bilirrubinas e de transaminases ao uso de metotrexate e com contra
indicação ao uso de acetretina devido hipertrigliceridemia. Apresentava DLQI
inicial de 21 e placas extensas em região palmo plantar, espessas,
descamativas, fissuras profundas com sangramento , mantendo tratamento
tópico, porém sem resposta e com dificuldade de deambulação. Pelo quadro
palmo plantar a avaliação de PASI não se aplica. Atualmente está em uso de
Adalimumabe 40 mg de 14 em 14 dias, com melhora importante das lesões da
palma das mãos e melhora parcial das lesões na planta dos pés, possibilitando
a deambulação. Ainda apresenta lesões hiperceratóticas espessas nos pés,
sendo necessário associação de medicações tópicas, mas houve melhora das
fissuras e da dor. DLQI atual de 17. Solicitamos a manutenção do tratamento
com Adalimumabe. 
• Laudo médico: 24/03/17: CRM 6042: paciente portador de DM, HAS,
Dislipidemia, e psoríase palmo plantar grave, apresentou aumento de
bilirrubinas e de transaminases ao uso de metotrexate e de transaminases e
triglicerídeos ao uso de acitretina. Atualmente apresentando manifestação
grave da doença, com DLQI de 21, sem melhora com medicações tópicas. Está
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em processo  para liberação de imunobiológico(adalimumabe). 
VIII - EXAME PERICIAL OBJETIVO 
• Refere que ficou 24 meses afastado pela psoríase, realizou nove perícias,
porém na última perícia foi negado o benefício. 

 • Relata que tem psoríase e que tem períodos que passa bem, porém em outros
apresenta sangramento em todos os dedos e na planta dos pés. Refere que
relaciona a doença ao seu estado psicológico,  pois quando está estressado
apresenta piora dos sintomas. 
• Atualmente apresenta melhora do quadro.  
• Realiza acompanhamento no hospital das clínicas a cada 2 meses. 
• História Patológica Pregressa: Psoríase em 2016 Diabetes há 2 anos HAS de
longa data. Refere que já passou o dia no hospital no pronto socorro por
sangramento e dor em planta do pé, não tem relatório. • H social: nega etilismo
e tabagismo. • H medicamentosa: faz uso de medicação manipulada para HAS
(sem receita). -  remédio para diabets 2 vezes ao dia. - injeção para psoríase 2
vezes /mês : adalimumabe 1 ampola subcutânea a cada 14 dias. - hidratante. 
 
EXAME FÍSICO 
• Corado, hidratado, anictérico, acianótico, lúcido, orientado, sem dificuldades
na deambulação e sem restrições ou dificuldades para movimentação das mãos
para entregar a este perito os relatórios médicos.  • Membro superior: discreta
lesão descamativa em ponta de segundo e terceiro dedos da mão esquerda. Mão
direita sem alterações. • Membro inferior: ausência de lesões em planta dos
pés. • Aparelho respiratório: boa expansibilidade torácica, sem restrições a
movimentação do tórax. FR: 16 irpm • Aparelho cardiovascular: ritmo regular,
bulhas normofonéticas, sem sopros. FC: 80 PA: 110/60 mmHg. • Aparelho
gastrointestinal: abdomem indolor. • Aparelho genito-uruinario:diurese
presente. 
 
 
IX - RESPOSTA AOS QUESITOS 
1. Qualificação do periciado (nome, carteira de identidade, escolaridade,
telefone). 
Nome: Luiz Carlos Patrício Dornelas 
Carteira de Identidade: 924.592 – SSP/ES 
Escolaridade: Segundo Grau Completo 
Telefone: 027- 995811875 
2. Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta. 
Psoríase. 
3. O perito confirma alguma doença ou lesão? 
Psoríase. 
Hipertensão arterial. 
Diabetes mellitus.  
4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa
examinada. 
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Não foram detectadas lesões ao exame físico pericial. 
5. Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos
médicos e laudos de exames considerados. 

  

Exame físico pericial: 

 

Corado, hidratado, anictérico, acianótico, lúcido, orientado, sem dificuldades
na deambulação e sem restrições ou dificuldades para movimentação das maõs para
entregar a este perito os relatórios médicos.  Membro superior: discreta lesão descamativa
em ponta de segundo e terceiro dedos da mão esquerda. Mão direita sem alterações. Membro
inferior: ausência de lesões em planta dos pés. 
Laudo médico dermatológico: 18/01/19: CRM 7245: paciente portador de DM, HAS,
Dislipidemia, e psoríase palmo plantar grave, apresentou aumento de bilirrubinas e de
transaminases ao uso de metotrexate e com contra indicação ao uso de acetretina devido
hipertrigliceridemia. Apresentava DLQI inicial de 21 e placas extensas em região palmo
plantar, espessas, descamativas, fissuras profundas com sangramento , mantendo tratamento
tópico, porém sem resposta e com dificuldade de deambulação. Atualmente está em uso de
Adalimumabe 40 mg de 14 em 14 dias com melhora importante das lesões palmo plantares,
possibilitando deambulação e melhora da qualidade de vida. 
6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? 
Porteiro. 
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. Não há alterações ao exame físico. 
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 funcionais. 
9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo
a atividade habitual? Por quê? 
Não. 
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? 
Não. 
11. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? 
Exame físico pericial. 
Laudo médico dermatológico: 18/01/19: CRM 7245: paciente portador de DM, HAS,
Dislipidemia, e psoríase palmo plantar grave, apresentou aumento de bilirrubinas e de
transaminases ao uso de metotrexate e com contra indicação ao uso de acetretina devido
hipertrigliceridemia. Apresentava DLQI inicial de 21 e placas extensas em região palmo
plantar, espessas, descamativas, fissuras profundas com sangramento , mantendo tratamento
tópico, porém sem resposta e com dificuldade de deambulação. Atualmente está em uso de
Adalimumabe 40 mg de 14 em 14 dias com melhora importante das lesões palmo plantares,
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possibilitando deambulação e melhora da qualidade de vida. 
12.  Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se
houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período? 
Não. 
13. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como
temporária, definitiva ou de duração indefinida? 
o incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro de prazo previsível 
o incapacidade definitiva = a recuperação é impossível 
o incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível 
Não há incapacidade. 
14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam
conduzir à recuperação da capacidade laborativa? 
Não há incapacidade. 
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? 
Não há incapacidade.  
16. 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. 
Não há incapacidade. 
 
17. A pessoa examinada tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias? 
Não. 
 
X - CONCLUSÃO DO LAUDO 
Não há incapacidade. 
 
XI- FINALIZAÇÃO DO LAUDO 

 

O relato contido neste laudo refere-se somente ao caso em tela, não permitindo
o uso ou analogias em casos aparentes semelhantes. Sabe-se que, às vezes, em um caso que á
primeira vista possa parecer idêntico, na verdade há variáveis que devem ser avaliadas,
afastando a falsa ou mera presunção de similaridade  

DR TATIANA ZAMPIROLLI GONÇALEZ CRM ES: 7036 Título de Especialista
Clínica Médica Título de Especialista Hematologia e Hemoterapia 
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9. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 – LAUDO7,
RECEIT9 e LAUDO8 (laudos médicos e receitas particulares), que apontam e confirmam,
como no laudo pericial, a patologia da parte autora, bem como indicam seu quadro clínico e a
realização de tratamentos. Contudo, tais elementos de prova, isoladamente, não são
suficientes para desconstituir a conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade
laborativa do recorrente. 

 

10. Vale observar que a presença de uma ou mais doenças nem sempre consiste
em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301347v3 e do código CRC aff1550e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5006757-32.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE FERNANDO EUCLIDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 40 – fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra
incapacitado totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença
incapacitante. Requer a reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na
exordial. Contrarrazões evento 45.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 34)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, desde
25/6/2018.
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O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/614.079.936-1 no período de 
5/10/2014 a 25/6/2018 (evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou  pós-
operatório de artrodese talo-navicular e osteoartrose (quesito 3, evento 24).
Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de
auxiliar administrativo, para qual foi reabilitado pelo INSS (quesitos 6-7).
Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

O autor não impugnou o laudo pericial (evento 32). 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.

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.

[...]

5. Constatado o quadro patológico do autor  (40 anos), a perícia judicial
realizada (evento 24) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa, apesar de apresentar
“[...] artrodese talo-navicular e osteoartrose.” (quesito 3).

6. A perícia médica confirma que “[...] apresenta artrodese consolidada, sem
sinais de infecção, a qual não sofre interferencia do labor ao qual fora reabilitado.”
(quesito 9). Porém, segundo o expert do juízo “Não há incapacidade ao labor ao qual fora
reabilitado.” (quesito 13).

7. Constato por meio de consulta ao portal CNIS que o autor encontra-se
trabalhando como operador de telemarketing desde 08/08/2019, ou seja, em atividade
administrativa conforme reabilitação profissional (evento1 – COMP8).

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

9. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.
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10. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 – LAUDO10 e
LAUDO11 (laudos médicos e receitas particulares), que apontam e confirmam, como no
laudo pericial, a patologia da parte autora. Contudo, tais elementos de prova, isoladamente,
não são suficientes para desconstituir a conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à
capacidade laborativa do recorrente. Ademais, não há nesses documentos comprovação de
que o autor encontra-se total ou parcialmente incapacitado.

11. Vale observar que a presença de uma ou mais doenças nem sempre consiste
em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000313165v3 e do código CRC d4af94a5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5002255-47.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CELITA DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 50 – fls. 1-10) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa quando da
negativa de realização de nova perícia judicial; que os laudos particulares demonstram que a
recorrente encontra-se total e definitivamente incapacitada para a realização de suas
atividades laborativas. Requer a anulação ou reforma da sentença. Contrarrazões (evento 54 –
fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE DA
SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE
NOVA PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE
LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 44):

 [...]
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Pela perícia médica realizada em 05/12/2018, conforme se avista dos laudos
dos Eventos 20, 21 e 35, através da anamnese e da análise dos documentos
médicos apresentados, em linhas gerais, consignou a perita do Juízo que, em
que pesem suas queixas, a autora não se encontra mais incapacitada para o
desempenho de atividades laborais.

Assim concluiu a i. expert:

Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que
a autora é portadora de espondilodiscoartropatia e hérnia de disco na coluna
lombar.

Não possui alterações significativas no exame físico e documentos médicos.
Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora não possui
incapacidade. (gn)

Inicialmente, in casu, cumpre-me fazer as seguintes ponderações.

I - 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco:
"perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de
conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de
esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à
qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma
prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero
objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.”
(Instituições de Direito Processual Civil, Editora Malheiros, 2001. v. III, p.
584).

II - Muito embora possa existir divergência entre os atestados médicos
apresentados pela parte autora e a prova pericial, tal discrepância não é
suficiente para invalidar o laudo pericial. Com efeito, o atestado médico
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.

Isso porque, em verdade, o médico assistente faz o diagnóstico e trata. Não lhe
cabe perquirir a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas tão somente
acreditar em seu relato, considerando a relação de confiança que há entre
médico e paciente, fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o tratamento
que considere mais indicado para o caso. Já o médico perito se preocupa em
buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante procede,
considerando a relação de confiança que há entre o perito e o Juízo. Por isso, o
diagnóstico emitido pelo médico assistente não pode prevalecer sobre aquele
emitido pelo perito.
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Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”.

III – Consoante inteligência do art. 479 do CPC (Lei nº 13.105/2015), o juiz
apreciará o laudo pericial, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal,
podendo, inclusive, desconsiderar as suas conclusões, fundamentadamente,
considerando, sobretudo, o método utilizado pelo perito.

Pois bem.

Feitas tais ponderações, considero que as conclusões apresentadas pela
médica-perita, a qual, conforme já expresso alhures, possui a total confiança
deste Juízo, que, vale frisar, possui especialização em Medicina do Trabalho e,
por conseguinte, diante das alegações da parte autora, totalmente apta e
capacitada para o ato, bem como os demais documentos juntados pelas partes,
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.

Vale deixar assente ainda que, consoante o entendimento já consolidado pela
TNU (PEDILEF 200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY, TNU, DOU 01/06/2012.), a realização de perícia por médico
especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade
como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Comungo com tal
entendimento. Assim, no caso dos autos, não há, em princípio, necessidade de
que o perito nomeado por este Juízo possua especialização na área. No mesmo
sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não se exige médico
especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a
critério do juiz”.

Firme em tais razões, assim como verificado pela perícia do INSS, entendo
que a parte autora, ao menos por ora, possui condições para o exercício de
atividades laborais e, portanto, não se encontra incapacitada para fins de
manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez.

Ou seja, no caso em apreço, o arcabouço probatório coligido demonstra
claramente que, enquanto incapacitada, a requerente obteve o reconhecimento
de seu direito à percepção do benefício por incapacidade.

Nesse prisma, ante a ausência de continuidade da incapacidade, não há como
agasalhar a pretensão autoral no sentido de fazer jus à manutenção do
benefício previdenciário por incapacidade e, por conseguinte, a improcedência
do pedido inicial é a medida legal que se impõe.

[...]
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5. Sobre a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
observo que não se reconhece o cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de
nova perícia, que o julgador a quo considere irrelevante para a formação de sua convicção
racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente
impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

6. Ademais, a própria autora admite que se negou a fazer o exame requisitado
na perícia: "Da leitura do laudo pericial, podemos observar que ao descrever o exame físico,
a perita registrou que a autora “não quis realizar os testes, pois refere dor”, o que evidencia
a ausência de exame físico pericial na autora, fato que é suficiente para caracterizar a
nulidade da perícia. Logo, não pode a autora alegar que a perícia é nula, quando a mesma se
recusa a fazer os testes requisitados. 

7. Em recurso há ainda a alegação de que dias antes da perícia foi emitido laudo
pela incapacidade da autora. Vejamos as alegações recursais:

Ainda que a autora tenha deixado de fazer o único teste físico solicitado
(agachamento), a expert possuía outros testes que poderiam lhe auxiliar no
exame clínico, tais como o teste de lasegue, marcha em antepé e retropé,
palpação, movimentos de extensão e flexão do tronco, entre outros tantos
previstos na doutrina médica. 
 Observa-se que o laudo pericial não descreve nenhum teste físico direcionado
às doenças na coluna da autora.  
 Aliás, devemos destacar a Declaração emitida em 03/12/2018 pela Drª Thais
Crevelari da Silva, fisioterapeuta, onde a mesma afirma ter realizado diversos
testes físicos na autora, sendo os mesmos positivos para limitação de
movimentos (evento 15, LAUDO4), conforme segue: 

Portanto, temos nos autos laudo emitido na véspera da perícia judicial, por
especialista em fisioterapia, atestando a existência de diversas limitações
físicas verificadas mediantes testes clínicos específicos, quadro que coincide
com os demais laudos médicos juntados nos autos e que poderiam ser
observados pela perita judicial caso realizados os testes. 

8. Todavia, o laudo emitido por fisioterapeuta não é suficiente para
desconstituir a conclusão do médico que examinou a autora. Assim, não havendo
contradição na perícia e, estando a matéria suficientemente esclarecida, como é o caso dos
autos, não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o inconformismo da
parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou mesmo para a
designação de novo exame. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado
pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela
imparcialidade.

9. No que tange o laudo judicial, destaco que não há necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada,
não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.
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10. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

11. Quanto aos benefícios recebidos em razão de ações judiciais anteriores, a
autora alega que: 

No caso em tela, cumpre destacarmos que a autora vem apresentando o mesmo
quadro clínico incapacitante há mais de 14 anos, com a concessão
administrativa e JUDICIAL de Auxílio-Doença e Aposentadoria por Invalidez
entre 28/06/2004 e 30/10/2005 (NB – 506.191.863-7), 19/06/2006 e 31/01/2007
(NB – 517.031.623-9), 12/06/2007 e 08/11/2007 (NB – 520.835.8900),
13/03/2009 e 09/09/2009 (NB – 537.803.729-4) e 10/06/2009 até hoje,
conforme evidencia o CNIS presente nos autos (evento 1, OUT6). 

12. Pois bem, constatado o quadro patológico da autora (55 anos), “Hérnia de
disco e Espondilodiscoartrose. Estágio leve” (quesito 1 da autora), a perícia judicial (evento
20) foi clara ao concluir pela sua capacidade laborativa, uma vez que o perito asseverou que:
“Não é possível relatar incapacidade.” (quesito 7 da autora). Tendo esclarecido, em
atendimento ao despacho pelo juízo sentenciante   o seguinte:

"Contudo, em resposta ao questionamento n.º 10 formulado pela parte autora, a
i. expert acenou positivamente para a existência de incapacidade definitiva,
sem justificar. 
Assim, retornem os autos à perita judicial para que esclareça a este Juízo a
contradição apontada, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
10) –Considerando os laudos médicos juntados na exordial, bem como o
laudo médico pericial produzido em ação anterior (Proc. nº
2008.50.51.001906-2, fls. 37), pode o nome expert dizer, fundamentadamente,
se concorda ou não com as afirmações dos médicos assistentes de que  A
autora encontra-se incapaz de exercer sua atividade laborativa de forma
DEFINITIVA? 
 
Não. Venho por meio deste me desculpa. A pericianda não possui nenhum tipo
de incapacidade

13. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert
do Juízo:
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"07)–Baseando se no histórico de benefício, nos laudos e exames médicos
presentes nos autos, bem como nas características das doenças/lesões, existe a
possibilidade Página 10de 10 de que na data da perícia administrativa do
benefício (14/05/2018) a pericianda ainda estivesse incapaz para o trabalho?
Não é possível relatar incapacidade. 
 
08)–Sendo a periciando portadora de doenças/lesões físicas, estas podem se
agravar com o exercício de sua atividade laborativa habitual, a ponto de
prejudicar o tratamento das doenças/lesões? Não.  

14. Assim, os documentos particulares do recorrente (evento 1 – OUT3, OUT4,
evento 10 e evento 15) não são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de
forma que não é possível a constatação de seu estado incapacitante. O documento datado de
10/05/18, reportam dores que a autora relata sentir, indicam tratamento medicamentoso, com
receituário de deocil e apontam genericamente "sem condições para o trabalho", sem reportar
a uma incapacidade temporária ou permanente. O que ocorre nos autos é que a autora foi
aposentada com base nas condições pessoais ainda na faixa dos 40 anos de idade, ocorre que
em revisão administrativa foi constatada sua recuperação, o que foi confirmado pela perícia
judicial. A aposentação, embora apresente maior estabilidade ao segurado, não lhe assegura o
direito de permanecer aposentado se for constatada sua capacidade laborativa. É o que ocorre
no caso dos autos.  

 15. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas. Acrescento que apesar de desejável, a medicina não é
uma ciência objetiva. Desse modo, as evidências do laudo pericial da ação anterior que
reconheceu a incapacidade PARCIAL definitiva da autora para o trabalho (evento 1 –
OUT5) não impedem que a recorrente tenha tido uma evolução posistiva em seu quadro
patológico, de modo que atualmente encontre-se apta para a realização de suas atividades
laborativas. A perícia do juízo confirma o resultado da perícia administrativa do INSS. 

14. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a autora se encontra na
faixa dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor.

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000311780v9 e do código CRC 79208fe6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5001819-88.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: RONALDO EVANGELISTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 32 – fls. 1-7) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa quando da
negativa de realização de nova perícia judicial com médico do trabalho ou em outra área
médica. Requer a anulação da sentença. Contrarrazões (evento 36).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

[...]

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 364



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 282/435

5001819-88.2018.4.02.5002 500000289504 .V2 JESX51456© JESX51456

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação
de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos, manutenção da qualidade de segurado
da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e cumprimento
da carência de doze meses (arts. 25, I, 59 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida ao segurado quando demonstrada incapacidade
permanente para o trabalho e impossibilidade de adaptação para outro (art. 42
da supracitada lei).

Quanto à incapacidade, o laudo elaborado pela perita judicial (Evento 16,
LAUDO1) atesta que, apesar de o demandante apresentar doença cardíaca, ele
não está incapacitado para o exercício de suas atividades laborativas habituais.

Pois bem.

A parte autora, ao se manifestar sobre o laudo pericial (Evento 23, PET1)
impugnou o exame produzido em Juízo tendo aduzido, em suma, que se
encontra incapaz para o trabalho.

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.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos
unilateralmente por uma das partes equiparam-se a mero parecer de assistente
técnico, ao passo que o laudo pericial se caracteriza como elemento de prova
produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe
atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”.

Importa mencionar o entendimento já consolidado pela TNU (PEDILEF
200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU,
DOU 01/06/2012.), no sentido de que a realização de perícia por médico
especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade
como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Comungo com tal
entendimento. Assim, no caso dos autos, diante das patologias alegadas pela
parte autora em sua inicial, não há, em princípio, a necessidade de que o perito
nomeado por este Juízo possua especialização na área.
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No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não se exige
médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos
excepcionais, a critério do juiz”.

Além disso, considero as conclusões apresentadas pela médica-perita, 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 no Evento 23, PET1.

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.

 [...]

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o
mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

6. Não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de
nova perícia com novo médico especialista em medicina do trabalho, que o julgador a quo
considere irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e
muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a
requeira com intuito procrastinatório. Ademais, observa-se que o magistrado bem
fundamentou as razões do indeferimento da quesitação complementar.

7. Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.

8. Nesse sentido, o vetor recursal requer a anulação da sentença proferida para
que os autos retornem à instrução e, assim, seja realizada perícia com médico especialista em
medicina do trabalho. Destaco, contudo, que a perita designada para a elaboração do
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laudo é especialista em medicina do trabalho (Dra. Isabella Lucio Louzada - CRM/ES
10.962 - Especialidade em Medicina do Trabalho – evento 16) e as conclusões expostas no
laudo elaborado muito bem elucidam as questões relativas ao processo, não deixando dúvidas
quanto a incapacidade ou capacidade do recorrente.

9. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

10. Constatado o quadro patológico do autor (49 anos), a perícia judicial (evento
16 – fls. 1-7) foi clara ao concluir pela sua capacidade laborativa, uma vez que o perito
concluiu que: “[...] que o autor tem uma doença cardíaca – faz uso de marcapasso. Não
Apresenta alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos. Conforme
avaliação pericial atual fora concluído que o autor não possui incapacidade.” (fl. 03).

11. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.

12. Assim, os documentos particulares do recorrente não são suficientes para
afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a constatação de seu
estado incapacitante. Não há nos autos documentos que demonstram a inaptidão do autor para
prática de suas atividades habituais.

13. Nessa toada, os atestados presentes no evento 1 – laudo 11 (fls. 1/2) não
servem como prova da incapacidade laboral do autor, uma vez que referidos
documentos apenas atestam a existência das enfermidades sofridas por este, o que por si
só não justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença.
Os referidos laudos, portanto, não são hábeis para afastar as conclusões periciais (evento 16)
quanto à capacidade laborativa do recorrente.

14. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

15. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
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exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000289504v2 e do código CRC ad9c509f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000119-74.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LAURA ANA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 35 – fls. 1- 4) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que houve nulidade quando da negativa de
realização de novos quesitos periciais; que os laudos particulares demonstram que a
recorrente encontra-se incapacitada para a realização de suas atividades laborativas. Requer a
anulação ou reforma da sentença. Contrarrazões (evento 39).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REALIZAÇÃO DE NOVOS QUESITOS. NEGATIVA. LAUDO TÉCNICO.
CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES
INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

LAURA ANA BATISTA DOS SANTOS propôs demanda objetivando a
condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença ou converter em
aposentadoria por invalidez, majorado em 25%, bem como pagar indenização
por dano moral.
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Os requerimentos administrativos de concessão do auxílio-doença NB
620.818.285-2, formulado em 07/11/2017 e NB 622.195.113-9, formulado em
05/03/2018 foram indeferidos por motivo de falta de não constatação de
incapacidade laborativa (Evento 1, COMP5, fl. 01/02).

A perita médica nomeada pelo juízo diagnosticou fibromialgia, síndrome de
sjögren e hipertireoidismo e atestou que “conforme avaliação pericial a parte
autora apresenta as patologias descritas, 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 da
autora, concluo que não há incapacidade laborativa.

O autor apresentou impugnação, solicitando novos esclarecimentos ao perito
(Evento 21, PET1, fl. 01/02).

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. Somente o médico detém conhecimentos
técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o segurado para o
trabalho. Não há motivo para descartar a aplicação da conclusão exposta no
laudo pericial.

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 nosológico 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.

No que diz respeito às provas juntadas aos autos pela parte autora, estas são
insuficientes para infirmar o laudo pericial e comprovar a incapacidade
laboral.

Como não ficou provada a incapacidade para o trabalho, a parte autora não
tem direito ao auxílio-doença nem à aposentadoria por invalidez.

Com base no art. 45 da Lei nº 8.213/91, a parte autora não tem direito ao
acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez por não ter direito à
aposentadoria nem necessitar da assistência permanente de outra pessoa para
as atividades da vida diária.
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Quanto à pretensão à indenização por dano moral, a parte autora não tem
direito pelo mesmo motivo. Logo, não há nenhuma conduta imputável ao INSS
em relação à qual se possa estabelecer nexo de causalidade com o dano moral
suportado pela parte autora em razão do indeferimento do requerimento de
auxílio-doença.

 [...]

5. Quanto a preliminar de nulidade da sentença devido ao indeferimento da
realização de novos quesitos e esclarecimentos não a reconheço no caso em tela. Tal
nulidade não se perfaz frente o indeferimento de quesitos que o julgador a quo considere
irrelevante para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos
quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito
procrastinatório.

6. Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial ou de
sua complementação. Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é
causa para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame. Ademais, o laudo
judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça,
devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

7. No que tange o laudo judicial, destaco que não há necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada,
não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.

8. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. A perícia judicial (evento 19 – fls. 1-9) constatou o quadro patológico da
autora (vendedora, 55 anos), indicando o diagnóstico de “Fibromialgia (CID: M79.7),
síndrome de sjögren (CID:M35.0) e hipertireoidismo (CID: E05)”, porém concluiu pela
plena capacidade laborativa da recorrente.

10. Nesse sentido, o expert asseverou que: “Conforme avaliação pericial a
parte Autora apresenta as patologias descritas, 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 da Autora, concluo que não há
incapacidade laborativa.” (evento 19 - fl. 4), salientando, também que a autora “Não se
encontra incapaz.” (quesito 7).

11. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
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aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.

12. Assim, os documentos particulares do recorrente (evento 1 – COMP5 fls.
4/26 e evento 11 – LAUDO1) não são suficientes para afastar as conclusões do perito do
Juízo, de forma que não é possível a constatação de seu estado incapacitante. Não há nos
autos documentos que demonstrem a inaptidão da autora para prática de suas atividades
habituais, nem que destaquem incapacidade total ou parcial da recorrente. Os laudos reportam
as queixas da autora e relatam a fala da própria autora quanto á sua incapacidade, levando á
sugestão de afastamento. Contudo, os laudos não especificam uma incapacidade temporária
ou definitiva, parcial ou total. A perícia deve prevalecer. 

13. Vale observar que a presença de uma ou mais doenças nem sempre consiste
em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.

14. Por fim, quanto a análise das condições pessoais e socais da requerente, não
é possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra
cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez
conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses
legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a
autora se encontra na faixa dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível
com labor.

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000304828v3 e do código CRC 7138bdd0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 0028907-76.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SIDERALDO ERLACHER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 65 - fls. 1/22) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o benefício de auxílio doença foi
indevidamente suspenso; que deve ser analisada a questão social daquele que é portador do
vírus HIV. Requer a reforma da sentença para que sejam concedidos os benefícios
previdenciários pleiteados na exordial.

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Na ação em tela, a parte autora busca o restabelecimento do benefício auxílio
doença combinado subsidiariamente com aposentadoria por invalidez, sob o
argumento de que é portadora de patologias que a incapacitam para o
trabalho.

Trata-se a parte autora de homem, com 42 anos de idade, cuja profissão é de
trabalhador rural.

Recebeu o benefício de auxílio-doença (NB 6128199970) entre 16.12.2015 a
04.04.2017(CNIS fls. 89) em virtude de ser portador de HIV, cessado em virtude
da constatação da capacidade laborativa pela autarquia ré. Insurge-se contra a
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cessação de seu benefício.

[...]

Os peritos, médico do trabalho e clínico geral, respectivamente, conforme
laudos médicos de fls.71/76 e fls. 117/133, constataram que o autor é portador
de síndrome da imunodeficiência adquirida. Observaram, entretanto, ambos os
experts que o segurado tem aptidão física para exercer sua função atual
(lavrador), pois se encontra assintomático, tem bom estado geral e não está
acometido de nenhuma doença oportunista desde 2016.

Sobre isso, vale transcrever a observação do segundo perito acerca das
condições físicas do autor:

“Resposta: Portador de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) – Trata-se
de portador assintomático do HIV, diagnosticado em 2015, em internação
devido à Monilíase Esofágica e Caquexia (chegando a pesar apenas 45 quilos,
em 07 de agosto de 2015). Foi tratado convenientemente com antifúngicos e
iniciados antirretrovirais (Coquetel).

Em 2016 há relato de herpes genital devido a queda de imunidade. Segue em
tratamento ambulatorial no Hospital Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM)
desde 21 de julho de 2015, com melhora progressiva de quadro geral.

Faz tratamento regular com medicação específica, com boa aceitação
medicamentosa, não apresentando novas doenças oportunistas.

Carga viral muito baixa desde 14 de fevereiro de 2017, com pequena variação
para troca de medicação em 05 de setembro de 2017.

Último exame apresentado data de 04 de dezembro de 2017 apresentando carga
viral muito baixa (148), CD4 de 245 e CD45+ de 1442 (sendo um dos melhores
resultados desde a descoberta da doença).

Não há novos exames de Carga Viral, CD4 e CD45+ desde estão, embora fosse
esperado que houvesse acompanhamento mais rigoroso devido ao CD4
relativamente baixo à época.

Observa-se que não há limitação muscular, óssea ou articular, não há doença
oportunista vigente, e que o periciado apresenta boa saúde geral.

Hoje se encontra com peso normal para a altura (55 quilos), com ganho
ponderal de 10 quilos em relação à descoberta da doença.”

E, analisando os documentos juntados, entendo que não trouxe a parte autora
provas outras que fossem de encontro ao entendimento dos experts.
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Importante ressaltar que o paciente portador da referida síndrome somente fará
jus à aposentadoria por invalidez ou auxilio doença quando comprovar que se
encontra, de fato, incapaz para o trabalho em razão da doença da qual é
portador, ou seja, apenas será considerando incapaz quando demonstrar que a
AIDS se manifestou através das denominadas doenças oportunistas. 

[...]

No caso dos autos, apesar da existência do vírus HIV, os peritos judiciais não
constataram a existência de qualquer incapacitante para o exercício de
atividade 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.

No 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 restabelecimento do benefício ora postulado, haja vista não ter sido
constatada incapacidade laborativa.

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, uma vez
que 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”.

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.

[...]

5. Constatado o quadro patológico do autor (trabalhador rural, 43 anos), a
perícia judicial (evento 12 – out15 fls. 1/6) foi clara ao concluir pela plena capacidade
laborativa do recorrente, uma vez que o perito evidenciou no laudo que “No momento não há
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incapacidade para desempenho da atividade habitual. Houve um período de incapacidade
temporária iniciando em 21/07/2015.” (quesito 12) e que “O Periciado já está recebendo o
tratamento mais indicado e já recuperou a aptidão para o trabalho” (quesito 13).

6. Ademais, não foi juntado nos autos laudos médicos particulares, tratamentos
realizados, medicações ingeridas ou outros documentos comprobatórios que apontassem a
incapacidade laborativa da parte autora. Foi juntado tão somente laudos médicos (evento 1
– out 9, fls. 1/9) e (evento 12 – out 16, fls – 1-3) que confirmam que o autor é portador de
síndrome da imunosuficiência adquirida e está sendo acompanhado pelo HUCAM.
Assim, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a comprovação da
incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades habituais, o que não
restou comprovado nos autos.

7. Destaco ainda que, além de não restar comprovada a incapacidade da autora
pelo médico perito, a mesma não juntou documentação necessária para prova-la à época do
requerimento administrativo. Assim, os documentos particulares juntados aos autos não
lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada. Ademais, verifica-
se da análise do caderno processual que o requerente gozou do auxílio doença
previdenciário no período de 14/07/2015 a 31/03/2017. Infere-se, portanto, que nos
períodos de que o autor necessitou do amparo do auxílio oferecido pelo Estado, o obteve.

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados não se constituem em provas suficientes para afastar as conclusões do expert do
Juízo, conforme já salientado anteriormente.

9. Ainda, quanto a análise das condições pessoais e sociais para concessão do
benefício por incapacidade não é favorável ao autor, porque o mesmo se encontra na faixa
dos 40 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor. A questão afeta
ao caráter estigmatizante da doença não autoriza, no caso, a concessão do benefício quando o
conjunto probatório não é favorável à recorrente. O periciando é trabalhador rural e,
segundo o laudo pericial (evento 12 – out 15), não há limitações profissionais
consideráveis (quesito 08), além de a doença não guardar nexo de causalidade com o
trabalho (quesito 09). Sendo assim, vejo que a atividade laboral poderá ser exercida pelo
autor sem o comprometimento de suas capacidades. Decerto, o fato de ele possuir 40 anos e
ser portador do vírus HIV não comprova que o autor sofre da alegada estigmatização social
da doença. Ademais, atualmente é possível conviver com a doença de forma digna, desde o
tratamento seja seguido com rigor, sendo possível a prática de atividade laborativa, com
convívio social, o que é inclusive recomendado.

 Por fim, a portaria 1.249, de 28 de maio de 2010, do Ministério do Trabalho,
proíbe que as empresas do País exijam teste de HIV, de forma direta ou indireta, em exames
médicos admissionais, demissionais, avaliações periódicas ou em decorrência de mudanças
de função do trabalhador, sendo proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e
limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou à sua manutenção.    (Art. 1º
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Orientar as empresas e os trabalhadores em relação à testagem relacionada ao vírus da
imunodeficiência adquirida - HIV. Art. 2º Não será permitida, de forma direta ou indireta,
nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função, avaliação periódica,
retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto
ao HIV).

10. Por último, na juntada do Recurso Inominado, não ficou demonstrado que o
autor encontra-se atualmente em condições que impeçam de realizar sua atividade laboral. Do
laudo pericial infere-se, também que, a alegação de impedimento de exercer suas atividades
devido a efeitos colaterais da medicação tem sido superada com a adequação do tratamento,
além de o recorrente apresentar ganho de peso. Observe-se o trecho abaixo retirado do laudo
pericial (evento12 - out15 – fl. 1):

Trabalha como lavrador em plantação de café e banana, mas não consegue
exercer a atividade por que estaria tendo em média quatro a seis evacuações
liquidas por dia, como efeito colateral dos medicamentos e emagreceu 15 Kg
nos últimos dois anos. Peso atual 55 Kg. À Fl. 49 pode ser observado que seu
peso em 31/05/2015 era 46.7Kg e em 07/08/2015 era 45 Kg. Na verdade ele
teve um ganho de 10 Kg nesse período, podendo corresponder a uma boa
resposta ao tratamento instituido. Vale comentar que nas fotos de seus
documentos ele sempre aparentou ser magro (Fl. 14).

11. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000284355v3 e do código CRC 7d0cbe6c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0018727-98.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA GORETE VIANA COSTA MORAIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. A autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou
improcedente seu pedido de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Alega em síntese,
que deveria ter sido deferida Inspeção Judicial, sob o fundamento de que a Lei Processual
Brasileira prevê a desvinculação do magistrado com a perícia e que a inspeção judicial pode
ser realizada de ofício ou a requerimento das partes. Contrarrazões evento 62 (fls. 1/2).uere

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE
INSPEÇÃO JUDICIAL. NEGADO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. A demanda tem por objeto a concessão do benefício de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez, tendo em vista a parte autora ser portadora de neoplastia maligna
da mama esquerda. O Recurso Inominado (evento 59 – fls. 1/3) interposto pela parte autora
ateve-se a requerer que fosse deferida a Inspeção Judicial, sob o fundamento de que há na lei
processual brasileira o direito da parte obter Audiência de Inspeção Judicial.

3. Saliento, contudo, que a bem fundamentada sentença a quo apresentou os
fundamentos que justificam a desnecessidade de inspeção judicial no caso em comento.
Nesse sentido transcrevo trecho da sentença atacada: “A incapacidade para o trabalho
constitui questão dependente de conhecimento técnico, só podendo ser esclarecida em
prova pericial. A inspeção judicial não teria o condão de afastar o parecer de dois peritos,
porque o juiz não tem conhecimento técnico para avaliar se determinada doença provoca
limitações funcionais incapacitantes. Indefiro o requerimento com base no art. 443, II, do
CPC/2015.” (evento 46 – fl. 02). A sentença deve ser mantida. 

4. Destaco que a discussão acerca da capacidade ou incapacidade laboral da
recorrente é matéria técnica, a qual foi suprida no decorrer do processo por meio dos laudos
periciais técnicos elaborados por profissionais habilitados para tal.

5.  Nesse sentido, o laudo pericial (evento 19), elaborado por médico
oncologista, evidenciou que a recorrente “[...] Ao exame pericial se apresentou em bom
estado geral, sem sinais sintomas ou exames que comprovem doença em atividade” (quesito
4) e que “Ao exame pericial não constatamos limitações funcionais que impeçam o
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desempenho da atividade habitual de professora. A pessoa examinada pode andar, pode
subir escadas, pode carregar peso, pode ficar em pé, pode trabalhar sentada.” (quesito 8).
Deste modo, observo que a primeira perícia concluiu que a autora encontra-se capaz para a
realização de suas atividades laborativas (quesito 12).

6. A segunda perícia (evento 34), realizada por médico ortopedista, concluiu
que a recorrente “[...] é portadora de doença degenerativa crônica (osteoartrose) de coluna
lombar.”, porém tal patologia não impede a realização de suas atividades laborais: “A
patologia em questão não impede a realização de suas atividades laborais”. (quesito 7)

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

10. Por oportuno, destaco que em consulta ao portal CNIS verifiquei que a
recorrente encontra-se aposentada por idade desde a data de 10/01/2018.

11. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

12. Ante o exposto, considerando que o objeto do recurso inominado é tão
somente o requerimento de deferimento da Inspeção Judicial, voto por conhecer o recurso e,
no mérito, negar-lhe provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000299475v3 e do código CRC a60fd778.
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RECURSO CÍVEL Nº 0002721-79.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ROGERIO MARQUES DE SA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado (evento 65) interposto pela parte autora contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, concedendo o
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora desde sua
cessação em 09/06/2016. O recorrente defende, em síntese, que a incapacidade que o acomete
é total e definitiva, e que, considerando sua condição pessoal, deve ser concedida a conversão
do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Contrarrazões do INSS
(evento 68 - fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PEDIDO DE CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE
TOTAL E DEFINITIVA. PERÍCIA SUFICIENTE E FUNDAMENTADA. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 46):

ROGÉRIO MARQUES DE SÁ propôs demanda objetivando a condenação do
INSS a conceder aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença NB
31/609.193.754-9.
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O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/609.193.754-9 no período de
11/1/2015 a 9/6/2016 (fl. 23).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou
transtorno de ansiedade generalizada e psicose inespecífica (quesito 2, fl. 29).
Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
motorista carreteiro (quesitos 5-6). Concluiu que há incapacidade temporária
para o trabalho (quesito 11).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (fls. 46-47).

O autor impugnou a conclusão do laudo pericial (fls. 58-60).

[...]

Os argumentos articulados pelo autor não têm consistência para prejudicar a
credibilidade da estimativa de duração da incapacidade laboral feita pela
perita. A perita detectou importante sintomatologia psiquiátrica, que interfere
de forma significativa na vida do autor, nas atividades cotidianas, na atividade
laborativa, tornando-o, no momento da perícia, suscetível a risco de acidentes
(quesito 8). A perita não descartou de forma absoluta a possibilidade de
recuperação da capacidade laboral. Ela avaliou que o autor precisa iniciar
tratamento médico psiquiátrico adequado o mais breve possível e fazer o uso de
medicação psicotrópica diariamente para controle de sintomas e melhor
qualidade de vida. Atestou que ele também necessita de tratamento
psicoterápico adequado (quesito 14). Portanto, há perspectiva de controle dos
sintomas. O fato de no momento da perícia o autor ter apresentado humor
irritável, baixo limiar as frustrações, oscilações de humor, baixo liminar de
ansiedade, sono irregular e agitação psicomotora não autoriza presumir de
forma absoluta que o controle dos sintomas e a recuperação da capacidade
laboral sejam inviáveis.

O autor requereu “a procedência do pleito, para que seja concedido o benefício
da aposentadoria por invalidez ao Requerente desde a data do primeiro
requerimento administrativo realizado, levando-se em consideração as
condições sociais, econômicas e pessoais do segurado”

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. O autor, nascido
em 13/7/1972, possui 46 anos de idade e grau de escolaridade de ensino
fundamental completo. As condições pessoais do autor não permitiriam
descartar a viabilidade da reabilitação profissional. De qualquer forma, é
prematuro especular sobre reabilitação profissional, se não ficou provada
incapacidade definitiva para a atividade habitual.
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Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, o autor 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 o autor em 11/4/2018 (fl. 26) e estimou o início da
incapacidade em 2015 (quesito 13). Assim, quando o auxílio-doença foi
cessado, em 9/6/2016, o autor estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/609.193.754-
9 desde a cessação, em 9/6/2016.

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”. A perita estimou a recuperação do autor no prazo de
cento e vinte dias.

A decisão antecipatória da tutela, cumprida em 28/7/2018, arbitrou a DCB em
19/10/2018 (fl. 54). O autor requereu “seja estendido o período de concessão
do benefício deferido em liminar” (fl. 60). A estipulação antecipada de DCB
não significa que o benefício necessariamente será cancelado, uma vez que ao
beneficiário é assegurada a faculdade de pedir em sede administrativa a
prorrogação do benefício. O autor deve ficar atento ao prazo para protocolar
pedido administrativo de prorrogação, estimado em 15 dias de antecedência em
relação à 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. O prazo para formular
o pedido de prorrogação já está em curso, uma vez que faltam menos de 15 dias
para ser atingida a DCB. O autor já pode formular o pedido de prorrogação,
tornando desnecessária a intervenção antecipada deste juízo para assegurar a
manutenção do benefício. O pedido de prorrogação pode ser formalizado na
Agência da Previdência Social mantenedora ou pela Internet1 dentro dos 15
dias que antecederem a data de cessação

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.

Se o INSS indeferir o pedido de prorrogação, o autor poderá propor nova
demanda judicial. O que não é possível é manter o benefício por tempo
indeterminado sem a certeza de que a incapacidade realmente persistirá para
além do prazo mínimo assegurado pelo perito.

[...]
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5. O recorrente (motorista carreteiro, 47 anos) se submeteu a perícia em juízo
(evento 12), a qual indicou que o autor é portador de “[...] transtorno de ansiedade
generalizada, e psicose inespecífica, apresentando no momento sintomatologia importante
[...]” (quesito 2). O expert do juízo indicou que o recorrente não apresenta aptidão para
exercer a atividade habitual “[...] devido a sintomatologia psiquiátrica apresentada pela
pessoa examinada no momento. Existe Incapacidade Laborativa Temporária ao exame
pericial psiquiátrico.” (quesito 6).

6. O perito afirmou também que “Existe incapacidade laborativa temporária
do ponto de vista psiquiátrico, devendo o periciando permanecer afastado de sua atividade
laborativa habitual, para tratamento adequado, até possível melhor controle do quadro.
Necessita retorno o mais breve possível para avaliação psiquiátrica, e tratamento médico
regular, com uso adequado de medicação psicotrópica diariamente; Sugiro afastamento
laborativo temporário de 120 dias;” (quesito 12)

7. Nesse sentido, frente à perícia judicial realizada, não restam dúvidas quanto a
atual incapacidade do recorrente para a realização de suas atividades laborais. Contudo,
verifico que não se constatou a existência de incapacidade total e definitiva, a qual acarretaria
em aposentadoria por invalidez. Pelo contrário, a referida perícia indica que o autor encontra-
se incapacitado temporariamente (evento 12 – quesitos 6, 11, 12, 14 e 17).

8. Ainda, contrário do que afirma o recorrente, não há nos autos documentação
apta a comprovar a sua incapacidade total permanente. De fato, a parte autora é
reconhecidamente incapaz temporariamente, com algumas limitações. Contudo, o
reconhecimento dessa incapacidade não se infere em incapacidade para todos os tipos de
funções total e definitivamente.

9. Ademais, o conjunto probatório acostado aos autos pelo autor (evento 1 –
OUT7) não é forte o bastante para afastar as conclusões da perícia judicial, que vislumbrou de
forma clara que não há incapacidade total e definitiva. Nesse sentido, para concessão da
aposentadoria por invalidez é imprescindível a comprovação da incapacidade total definitiva
para as atividades habituais, o que não é o caso dos autos.

10. Por outro lado, a análise das condições pessoais também não autoriza, in
casu, a concessão da aposentadoria por invalidez ao autor, até mesmo porque o segurado
conta atualmente com apenas 47 anos de idade, sendo tal requisito fator significativo para o
Julgador avaliar a possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez. Não sendo,
pois, o caso de conversão do auxílio doença em aposentadoria invalidez, de modo que a
sentença recorrida merece ser mantida.

11. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida na íntegra tendo em
vista que a incapacidade total da parte autora não foi comprovada, sendo descabida a
conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 368



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 302/435

0002721-79.2018.4.02.5050 500000309731 .V3 JESX51456© JES7060

exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000309731v3 e do código CRC 6f0f44f1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:25
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RECURSO CÍVEL Nº 5001501-11.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: DERLI FRANCISCA DE ASSIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 46 – fls. 1/8) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez e auxílio doença. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde da segurada. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
evento 49.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 40)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez (NB
31/622.347.678-0, DER 15/3/2018).
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O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, relatou o
seguinte em relação às queixas da parte autora (quesito 3, evento 29):

Hipertensão arterial e Hipertireoidismo - Estável, não comprovou
descompensação incapacitante.

Avaliação mental - No momento estável, humor eutímico, sem prejuízo do
raciocínio, do juízo de realidade, da consciência ou da atenção, ausência de
delírios e alucinações.

Avaliação pericial dos membros, em especial joelhos, tronco e quadril –
Ausência de sinais flogísticos ou distrofia muscular. Ausência de contratura
muscular paravertebral. Testes periciais provocativos foram negativos. Força
muscular grau 5 de 5.

Perdeu a função do rim direito e foi submetida a pieloplastia à esquerda e
implante de duplo J. Cirurgia bem sucedida e rim esquerdo funcionante. Não
comprovou descompensação incapacitante a partir daí.

Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de dona
de casa (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

A autora impugnou o laudo pericial (evento 32). Alegou o seguinte:

[...]

O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. De acordo
com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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 do
médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o
trabalho.

A autora requereu a realização de perícia com especialista em psiquiatria,
porque laudo médico apresentado durante a perícia judicial indicou
transtorno mental. Indefiro o requerimento porque não foi alegada nenhuma
doença mental na petição inicial. Quando propôs a ação, a autora só
justificou a incapacidade para o trabalho em razão das seguintes patologias.
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A alegação superveniente de transtorno mental implicaria alteração da causa
de pedir. De qualquer forma, o perito  médico do trabalho fez a avaliação
mental e atestou que a autora mostrou-se "estável, humor eutímico, sem
prejuízo do raciocínio, do juízo de realidade, da consciência ou da atenção,
ausência de delírios e alucinações".

O médico do trabalho pode não ter habilitação técnica para conduzir o
tratamento de transtorno mental, mas sua especialidade, focada em preservar
a segurança do trabalho, o habilita a avaliar a repercussão de qualquer
doença ou lesão sobre a capacidade laboral. A mesma competência que
habilita o médico do trabalho a emitir atestado de saúde ocupacional em
exame admissional ou demissional sob o ponto de vista de qualquer
especialidade médica o torna apto a avaliar a capacidade laboral de forma
ampla para efeito de concessão de benefício previdenciário.

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.

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.

 [...]

5. Constatado o quadro patológico da autora  (do lar, 59 anos), a perícia judicial
(evento 13, fls. 1/7) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa, afirmando que a
autora encontra-se com “[...] Não foram encontrados elementos técnicos de convicção que
justifiquem incapacidade para desempenho da atividade habitual declarada.” (quesito 7 –
fl. 04).

6. Apesar de a autora possuir as patologias de “Hipertensão arterial e
Hipertireoidismo”, conforme laudo pericial (quesito 3), o expert do juízo destaca que “No
momento não há incapacidade para a atividade habitual [...]” (quesito 10 – fl. 04), segundo
o laudo pericial, portanto, não há limitações para a autora. (quesito 08 – fl. 04).

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
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8. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 – ANEXO2 e
evento 29 – LAUDO2 (laudos médicos e receita particular), que apontam e confirmam, como
no laudo pericial, a patologia da parte autora, bem como indicam seu quadro clínico.
Contudo, tais elementos de prova, isoladamente, não são suficientes para desconstituir a
conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade laborativa da recorrente.
Ademais, não há outros documentos que comprovem que a autora encontra-se total ou
parcialmente incapacitada.

10. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

11. É considerado fato estranho à causa de pedir a alegação na peça recursal de
que a autora encontra-se com “episódio depressivo grave com sintomas psicóticos” (evento
46 – fl. 02). Destaco que tal doença não foi descrita na inicial ou analisada pelo perito do
INSS, conforme se observa do SABI anexado ao caderno processual no evento 38 –
RSC2. Assim, caso a nova doença não tiver sido analisada pelo INSS, assim deverá ser feito,
pois a parte não deve alegar uma doença que não foi primeiro analisada administrativamente
pelo INSS.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Sem condenação em custas, nem em honorários, a teor do disposto na
Súmula 421 do STJ.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000298477v5 e do código CRC 61bbcb11.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5014671-50.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: IVAIR BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 28 – fls. 1/4) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o autor se encontra incapacitado totalmente para a prática de atividades
laborativas devido a sua doença incapacitante; que o juiz não se encontra adstrito ao laudo
médico. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na
exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 31).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA. DOCUMENTOS PARTICULARES NÃO SÃO
HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA. 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
 

4. A propósito, transcrevo a sentença atacada (Evento 22):
 

[...]
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Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder  aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença, desde 25/5/2016.
 

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/614.365.746-0, formulado em
16/5/2016, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO11). 
 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou epilepsia,
psicose não orgânica não especificada e dor lombar (quesito  3, evento 14). Afirmou que o
autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de motorista (quesitos 6-7). Concluiu
que não há incapacidade para o trabalho.
 

O autor não impugnou o laudo pericial (evento 20). 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.
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.
 

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).
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

[...]

 

5. A decisão atacada, embora sucinta, julgou a lide acertadamente, tendo o juízo
prolator da sentença se manifestado sobre o ponto controvertido e necessário para a formação
de sua convicção. Sabe-se que o magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os
documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos
que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo
pericial do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo,
que detém o status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.
 

6. Constatado o quadro patológico do autor (motorista, 59 anos), a perícia
judicial (Evento 14 - fls. 1/4) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade laborativa, uma
vez que afirmou, quando questionado se a pessoa examinada tem aptidão física e mental para
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exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições
normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional, que “Sim. O histórico, os
sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados
permitem diagnosticar que o periciando é portador de Epilepsia. Com relação ao tratamento
proposto para suas patologias, o autor alega possuir regularidade, fazendo uso das
medicações conforme prescrições médicas. A epilepsia é um grupo de transtornos
neurológicos caracterizados por crises convulsivas de duração e intensidade variável, que
vão desde episódios de curta duração e praticamente imperceptíveis até longos períodos de
agitação vigorosa. Os ataques podem a ser recorrentes e não ter uma causa definida.
Considerando a atividade habitual do reclamante como motorista, verifica-se que não há
alterações clínicas que contra-indiquem o ofício, tendo em vista a regularidade no
tratamento proposto, com ausência de crises por tempo superior a 01 ano. Diante do
exposto, com base na avaliação médico-pericial, conclui-se pela capacidade laborativa do
periciando” (quesito 07 – fl. 2).
 

7. O expert atestou que “Não há incapacidade” (quesitos 10, 13, 15 e 16 – fl.2)
e, inclusive, que “Não há limitação funcional” (quesito 8 – fl. 2), evidenciando que o
recorrente não corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual, pois “(...) O agravamento decorre do não tratamento da patologia”
(quesito 9 – fl. 3).
 

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
 

9. Ora, o autor juntou documentos particulares no evento 1 (exames,
receituários e laudos médicos), porém tais documentos apenas apontam as patologias da parte
autora, bem como o resultado de exames aos quais foi submetido, mas não são hábeis para
desconstituir o resultado da perícia judicial.  Vale observar que a presença de uma doença
nem sempre consiste em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é,
necessariamente, incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas. 
 

10. Por oportuno, destaco que os SABI’s estão em consonância com a conclusão
do expert do Juízo, corroborando a constatação de inexistência de incapacidade laborativa.
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11. Assim, não sendo o conjunto probatório favorável ao recorrente, este não faz
jus ao benefício por incapacidade pleiteado, seja auxílio doença ou aposentadoria por
invalidez.
 

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000324633v3 e do código CRC 54654af5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5012793-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: DAVI FERRARINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Trata-se de Recurso Inominado (Evento 30 – fls. 1/9) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou, alternativamente, auxílio doença. Alega, em síntese, que o autor se encontra
incapacitado total e definitivamente para a prática de atividades laborativas devido às suas
doenças incapacitantes; a necessidade de novas respostas técnicas e cerceamento de defesa,
visto que a sentença indeferiu os pedidos de esclarecimento; que os laudos e exames médicos
da parte autora não foram analisados; que as condições sociais do recorrente devem ser
levadas em consideração. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos
benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 33).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO TÉCNICO. CAPACIDADE LABORATIVA.
DOCUMENTOS PARTICULARES NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS
CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DAS
CONDIÇÕES SOCIAIS RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 

 

2.    O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3.    Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
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cessação do benefício se houver recuperação.
 

4.    A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 24):
 

[...]

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou 
espondiloartrose lombar e protrusão discal lombar (quesito 3, evento 14).
Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de
pedreiro (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

O autor impugnou o laudo pericial (evento 22). Alegou que:

Ocorre que todos os laudos médicos exibidos pel autor relatam apenas
problemas ortopédicos. A alegação de outros males  não foi inserida na causa
de pedir exposta na petição inicial e documentos anexos.  Logo, trata-se de fato
estranho à causa de pedir.

Não há contradição no fato de o perito ter diagnosticado a doença e negado a
incapacidade para o trabalho. 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.

Não há contradição no fato de o perito ter diagnosticado a doença e negado a
incapacidade para o trabalho. 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. (...)
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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. (...)

Só é indispensável a análise das condições pessoais do segurado quando
houver sido reconhecida incapacidade parcial para o trabalho. De acordo com
a Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização, “O julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a
incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”. (...)

Sem comprovação da incapacidade para o trabalho, não há desrespeito ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
Constituição Federal). (...)

Indefiro os quesitos 1 e 3, porque o perito negou a existência de limitações
funcionais (quesito 8). Indefiro o quesito 2, porque o perito negou o risco de
agravamento do quadro clínico (quesito 9). Indefiro o quesito 4, nos termos
da Súmula nº 77 da TNU.

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.

[...]

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, deve-se destacar que o laudo judicial é emitido por profissional indicado
pelo juízo, que detém o status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela
imparcialidade.
 

6. Não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de
nova perícia ou da submissão de quesitos complementares ao perito já designado pelo Juízo,
que o julgador considere irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 371



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 314/435

5012793-90.2018.4.02.5001 500000327403 .V4 JESX51454© JES7060

fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a
parte não a requeira com intuito procrastinatório.
 

7. Assim, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.
 

8. Imperioso destacar que a perícia judicial é produzida sob a égide do
contraditório e da ampla defesa, diferente dos laudos particulares, que são unilaterais e,
portanto, possuem pouca eficácia probatória. Sendo assim, reitero que a perícia do juízo deve
prevalecer sobre os laudos particulares.
 

9. Constatado o quadro patológico do autor (pedreiro, 57 anos), a perícia
judicial (Evento 14 - fls. 1/3) foi clara ao apontar  sua plena capacidade laborativa, uma vez
que atestou, por diversas vezes, que o recorrente se encontra “Apto para o labor habitual”
(quesitos 13, 14, 15 e 16 - fl. 3). Ademais, o expert afirmou que “No momento não existem
dados técnicos que justifiquem inaptidão” (quesito 7 – fl. 1), bem como propugnou que
“Não existem dados que sugiram aumento dos riscos” (quesito 9 – fl. 2), quando
questionado se o autor corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual.
 

10. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo.
Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.
 

11. A saber,  a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, de maneira que a sua existência não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.
 

12. Deve-se ter em mente que o fato de o INSS ter concedido auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez no passado não significa que a incapacidade para o trabalho tenha
persistido após a cessação do pagamento do benefício, pois estes benefícios são precários,
sendo que a manutenção somente fica assegurada enquanto preservada a situação de fato que
motivou o deferimento. A incapacidade para o trabalho é situação de fato dinâmica, que pode
agravar-se ou regredir com o tempo. Resta evidente, portanto, que a avaliação da
manifestação de sintomas incapacitantes no presente caso não fica condicionada à existência
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de incapacidade laboral pregressa. A manutenção do benefício depende da comprovação da
persistência atual do estado de incapacidade para o trabalho, a qual não foi constatada no caso
em tela.
 

13. Nesse sentido, ao analisar os laudos SABI’s e o CNIS, verifico que,
enquanto esteve incapaz, a parte autora foi acobertada pelo benefício previdenciário, todavia,
cessada a incapacidade, o auxílio-doença também teve fim. Senão vejamos:

14. Quanto à análise das condições sociais do recorrente, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma incapacidade que, uma vez conjugada com fatores
pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão de
benefício por incapacidade. No caso dos autos, embora o autor seja portador de doenças, a
perícia foi muito clara quanto à sua capacidade laborativa. Assim, não sendo o conjunto
probatório favorável ao autor, este não faz jus ao benefício por incapacidade pleiteado, seja
auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.
 

15. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei.
 

16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000327403v4 e do código CRC 0e20731b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5011052-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CLOVES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 33 – fls. 1/8) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de atividades laborativas devido às suas doenças incapacitantes; que
o perito judicial não fundamentou o laudo adequadamente. Requer a reforma da sentença,
bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas
(Evento 40).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. DOCUMENTOS
PARTICULARES NÃO SÃO HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR O LAUDO.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 24):
 

[...]

Não há contradição no laudo pericial. A perita só atestou limitação funcional para
 trabalhar em alturas e para operar máquinas pesadas ou veículos automotivos, mas
essas limitações não são incompatíveis com a atividade de auxiliar de serviços gerais,
a última atividade profissional exercida pelo autor antes da concessão do benefício
por incapacidade. 

O fato de ter confirmado o diagnóstico de doenças não obriga a perita a confirmar
incapacidade para o trabalho, se não for constatada manifestação de sintomas
incapacitantes. 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 da
atividade habitual.

[...]

A perita, porém, avaliou que o autor não corre risco de agravamento do quadro clínico
se continuar exercendo a atividade habitual (quesito 9).

[...]

 

5. Constatado o quadro patológico do autor (auxiliar de serviços gerais, 48
anos), a perícia judicial (Evento 14 - fls. 1/2) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade
laborativa, tendo o expert afirmado que “Não há incapacidade laborativa detectável”
(quesito 6 – fls. 1), de modo que, desde que não trabalhe em alturas ou opere máquinas
pesadas/veículos automotivos (quesito 7 – fl. 2), não há óbice para o exercício do labor
habitual. Com efeito, o recorrente não corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual, visto que o perito atestou que “(...) Trata-se de
patologia que não guarda nexo com as atividades laborativas” (quesito 8 – fl. 2).
 

6. Frente às alegações recursais de que o expert do Juízo “não soube
fundamentar os dados técnicos que se basearam a incapacidade do autor” (Evento 33,
RecIno1, Página 6), entendo que não devam prosperar, uma vez que no quesito 4 (Evento 14),
o perito judicial pormenorizou quais documentos médicos, inclusive apresentados pelo
recorrente, foram levados em consideração no momento da avaliação. 
 

7. Ademais, deve-se ter em mente que o perito não precisava detalhar ainda
mais a fundamentação do laudo pericial. A saber, nos juizados especiais os atos processuais
são regidos pela simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela
qual o laudo pericial não precisa conter fundamentação detalhada.
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8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
 

9. Ainda, verifico que o autor juntou diversos documentos particulares (Evento
1, LAUDO9, Páginas 1/22), porém a maioria é antiga. Tais documentos apenas apontam as
patologias da parte autora, bem como os resultados dos exames aos quais foi submetido, mas
não são hábeis para desconstituir o resultado da perícia judicial.  
 

10. O fato de o INSS ter concedido auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez no passado não significa que a incapacidade para o trabalho tenha persistido após a
cessação do pagamento do benefício, pois estes benefícios são precários, sendo que a
manutenção somente fica assegurada enquanto preservada a situação de fato que motivou o
deferimento. A incapacidade para o trabalho é situação de fato dinâmica, que pode agravar-se
ou regredir com o tempo. Ora, a avaliação da manifestação de sintomas incapacitantes no
presente não fica condicionada à existência de incapacidade laboral pregressa. A manutenção
do benefício depende da comprovação da persistência atual do estado de incapacidade para o
trabalho.
 

11. Por derradeiro, o recorrente se encontra na faixa dos 48 anos de idade,
apresentando, portanto, idade compatível com labor, sendo possível sua inserção no
mercado de trabalho. A questão afeta ao caráter estigmatizante da doença não autoriza, por
si só, a concessão do benefício quando o conjunto probatório não é favorável à parte autora.
 

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000311012v3 e do código CRC bc543dd1.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 372



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 321/435

5002976-96.2018.4.02.5002 500000319224 .V3 JESX51454© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 5002976-96.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS FERIANE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Trata-se de Recurso Inominado (evento 41 – fls. 1/16) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o autor se encontra incapacitado totalmente para a prática de atividades
laborativas devido a sua doença incapacitante; a necessidade de novas respostas técnicas e
cerceamento de defesa, visto que a sentença indeferiu o pedido de realização de nova perícia
com médico especialista; que o laudo pericial não analisou os laudos e exames médicos da
parte autora; que o juiz não se encontra adstrito ao laudo médico; que as condições pessoais
do recorrente devem ser levadas em consideração. Requer a reforma da sentença, bem como a
concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentada (Evento 45).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE MÉDICO ESPECIALISTA.
AFASTADOS. LAUDO TÉCNICO. CAPACIDADE LABORATIVA. DOCUMENTOS
PARTICULARES NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA
PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 

 

2.    O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3.    Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
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cessação do benefício se houver recuperação.
 

4.    A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 35):
 

[...]

Feitas tais ponderações, considero que as conclusões apresentadas pela médica-perita,
a qual, conforme já expresso alhures, possui a total confiança deste Juízo, que, vale
frisar, possui especialização em Medicina do Trabalho e, por conseguinte, diante das
alegações da parte autora, totalmente apta e capacitada para o ato, bem como os
demais documentos juntados pelas partes, 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. Ressalto que,
porquanto coeso e bem fundamentado, não há de prosperar quaisquer alegações de
nulidade do laudo apresentado pela jusperita.

Vale deixar assente ainda que, consoante o entendimento já consolidado pela TNU
(PEDILEF 200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU,
DOU 01/06/2012.), a realização de perícia por médico especialista só é necessária em
casos especialíssimos e de maior complexidade como, por exemplo, nos casos de
doenças raras. Comungo com tal entendimento. Assim, no caso dos autos, não há, em
princípio, qualquer necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possua
especialização na área. No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis:
“Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos
excepcionais, a critério do juiz”.

Firme em tais razões, assim como verificado pela perícia do INSS, entendo que a
parte autora não se encontra mais incapacitada para o desempenho de suas atividades
laborais, tampouco há redução de sua capacidade laboral para esta, e, por
conseguinte, não faz jus ao recebimento dos benefícios por incapacidade pleiteados.

Mais ainda, a meu ver, no caso em apreço, o arcabouço probatório coligido demonstra
claramente que, enquanto incapacitado, em consonância com o disposto no artigo 60 da
Lei de Benefícios, isto é, conforme a(s) data(s) do(s) requerimento(s) administrativo(s)
apresentado(s), o requerente obteve o reconhecimento de seu direito à percepção do
benefício por incapacidade.

Ademais, inconteste o fato de que, seja por conta do tratamento que vem realizando ou
pelas características próprias da doença, é plenamente plausível o segurado encontrar-
se acometido pelas patologias/lesões alegadas sem que, contudo, esteja realmente
incapacitado para o desempenho de suas atividades habituais. Fato que entendo ser
exatamente o que ocorre no caso em apreço, haja vista que a perita do Juízo foi enfática
ao afirmar que o demandante encontra-se apto ao desempenho de sua atividade laboral
habitual.
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Por oportuno, destaco que, a meu ver, não há nos autos elementos suficientes para
infirmar as conclusões apresentadas pela perita do Juízo.

Nesse prisma, ante a ausência de incapacidade, não há como agasalhar a pretensão
autoral no sentido de fazer jus ao benefício previdenciário pleiteado e, por conseguinte,
a improcedência do pedido inicial é a medida legal que se impõe.

[...]

 

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, que detém
o status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.
 

6. Não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de
nova perícia, produção de prova oral ou da submissão de quesitos complementares ao perito
já designado pelo Juízo, que o julgador considere irrelevantes para a formação de sua
convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente
impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.
 

7. Assim, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.
 

8. Imperioso destacar que a perícia judicial é produzida sob a égide do
contraditório e da ampla defesa, diferente dos laudos particulares, que são unilaterais e,
portanto, possuem pouca eficácia probatória. Sendo assim, reitero que a perícia do juízo deve
prevalecer sobre os laudos particulares.
 

9. Quanto à alegação recursal de que o médico perito deveria apresentar
especialidade para a adequada apuração do estado incapacitante do recorrente, verifico que
não deva prosperar, visto que a necessidade de perícia com médico especialista na área da
doença que acomete o recorrente torna-se desnecessária.
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10. A capacidade laboral é questão técnica que deve necessariamente ser
analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na
especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o segurado. Trata-
se, porém, de mera preferência. Salvo casos excepcionais, atinentes a doenças de alta
complexidade, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação técnica legal
para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a qualquer
especialidade, ainda que não tenha competência para conduzir o tratamento do paciente. 
 

11. O que importa é que o laudo pericial está bem fundamentado, revelando que
o perito detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora se queixa. O
perito do juízo não precisa ter conhecimento técnico específico para conduzir o tratamento
médico da doença examinada, bastando que saiba avaliar a repercussão que a doença tem
sobre a capacidade laboral, de modo que a análise de médico do trabalho está em perfeita
adequação ao caso em tela.
 

12. Pois bem. Constatado o quadro patológico do autor (trabalhador rural, 54
anos), a perícia judicial (Evento 25 - fls. 1/8) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade
laborativa, uma vez que afirmou que “Apoiada nos documentos médicos anexados aos
autos é possível concluir que o autor é portador de lesões no corpo – psoríase. Não
apresenta alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos. E está
trabalhando” (fl. 3). Ademais, ao ser questionado se a parte autora 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, o expert atestou que
“Sim. Porque a doença está estável”.
 

13. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo.
Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.
 

14. A saber, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral do autor, uma vez que referidos documentos apenas atestam a existência
das enfermidades sofridas por este, o que por si só não justifica a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Inclusive, deve-se destacar que os documentos
médicos constantes no Evento 1 estão, em sua maioria, desatualizados, remetendo, aliás, a
datas em que o recorrente gozava do benefício previdenciário. 
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15. Por oportuno, em consulta ao CNIS verifiquei que o autor esteve
acobertado benefício de auxílio doença por diversas vezes, sendo que a última
compreendeu o período de 24/11/2016 a 04/04/2017, do que se depreende que, enquanto
esteve de fato incapacitado para o labor, o mesmo esteve amparado pelo benefício,
porém, cessada a incapacidade, também restou cessado o auxílio doença. A doença do
autor apresenta episódios de incapacidade por agravamento dos sintomas, mas resta
evidenciado que nos momentos de quadro agravado o INSS tem concedido o benefício.
No momento da perícia, não ficou comprovada a incapacidade permanente ou de longo
prazo. 
 

16. Em relação à análise das condições sociais, não é possível a concessão de
benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando ao menos
resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com fatores
pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão de
benefício por incapacidade. No caso dos autos, embora o autor seja portador de doença, a
perícia foi muito clara quanto à sua capacidade laborativa. De acordo com a Súmula nº 77 da
Turma Nacional de Uniformização, “O julgador não é obrigado a analisar as condições
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual”.
 

17. Assim, não sendo o conjunto probatório favorável ao recorrente, este não faz
jus ao benefício por incapacidade pleiteado, seja auxílio doença ou aposentadoria por
invalidez.
 

18. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319224v3 e do código CRC 500d724b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 0027451-76.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VENILDO PITORRA MARIANO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Trata-se de Recurso Inominado (Evento 42 – fls. 1/4) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o autor se encontra incapacitado para a prática de atividades laborativas
devido a sua doença incapacitante; que o laudo pericial não analisou os laudos e exames
médicos da parte autora; que a sentença deve ser declarada nula, visto que negou o pedido de
novas respostas técnicas referentes ao laudo pericial, infringindo o contraditório e o devido
processo legal. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de concessão
do benefício de auxílio-doença desde a DER e, subsidiariamente, a anulação da sentença.
Contrarrazões apresentadas (Evento 48 – fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA. DOCUMENTOS PARTICULARES NÃO SÃO
HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA. 

 

2.    O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3.    Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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4.    A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 35):
 

[...]
 

Consoante inteligência do art. 479 do CPC (Lei nº 13.105/2015), o juiz apreciará o laudo
pericial, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal, podendo, inclusive, desconsiderar as
suas conclusões, fundamentadamente, considerando, sobretudo, o método utilizado pelo
perito. 
 

Não é esta, contudo, a hipótese dos autos. Estando o laudo em devida forma, coeso e
fundamentado, e sendo o mesmo, em princípio, imparcial, devem prevalecer as suas
constatações de índole técnica. 
 

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. 
 

Mesmo diante da divergência 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. 
 

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma
das partes equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se
caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da
ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória. 
 

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”. 
 

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.
 

[...]
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5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, que detém
o status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.
 

6. Não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de
nova perícia ou da submissão de quesitos complementares ao perito já designado pelo Juízo,
que o julgador considere irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os
fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a
parte não a requeira com intuito procrastinatório.
 

7. Assim, em dissonância com as alegações recursais de que “há nulidade da
sentença recorrida na efetiva infração ao contraditório e ao devido processo legal, por
suprimir quesitação relevante para o deslinde da controvérsia” (Evento 42, OUT27, Página
4), entendo que a matéria se encontra suficientemente esclarecida, não havendo contradição
ou omissão na perícia. Com efeito, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é
causa para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame.
 

8. Imperioso destacar que a perícia judicial é produzida sob a égide do
contraditório e da ampla defesa, diferente dos laudos particulares, que são unilaterais e,
portanto, possuem pouca eficácia probatória, conforme bem pontuado pelo juiz sentenciante.
Sendo assim, reitero que a perícia do Juízo deve prevalecer sobre os laudos particulares.
 

9. Pois bem. Constatado o quadro patológico do autor (auxiliar de produção, 34
anos), a perícia judicial (Evento 14 - fls. 1/3) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade
laborativa. A saber, o expert do Juízo, questionado se a doença torna a parte autora limitada
para o exercício da última atividade habitual, atestou que “Não, exame pericial não
evidenciando incapacidade para o trabalhado habitual. Portador de epilepsia generalizada
idiopática, com controle e ajuste medicamentoso, sem déficits neurológico, deambulando
sem auxílio e com a cognição preservada. As limitações seriam apenas para as atividades
profissionais que envolvam risco, como trabalho em altura, motorista, operador de
máquinas de corte industriais, trabalho junto ao fogo (cozinheiro, padeiro, bombeiro,
soldador), guarda-vidas, e mergulhador” (quesito “f” do Juízo - fl. 2). 
 

10. Ademais, o perito, especialista em neurologia, enfatizou, por diversas vezes,
que “(...) não há incapacidade neurológica para o trabalho” (quesitos “d”, “e”, “f” e “g” da
parte autora – fl. 3), bem como afirmou que o recorrente “Não necessita de assistência
permanente de terceiros” (quesito “m” – fl. 2). Importa pontuar, ainda, que o recorrente se
encontra “em ajuste e controle com medicações anticonvulsivantes (...) inclusive com
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medicações antiepilépticas de alto custo fornecido gratuitamente pelo SUS” (quesito “o” do
Juízo – fl. 3).
 

11. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo.
Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.
 

12. A saber, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral do autor, uma vez que referidos documentos apenas atestam a existência
das enfermidades sofridas por este, o que por si só não justifica a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. 
 

13. Deve-se ter em mente que o fato de o INSS ter concedido auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez no passado não significa que a incapacidade para o trabalho tenha
persistido após a cessação do pagamento do benefício, pois estes benefícios são precários,
sendo que a manutenção somente fica assegurada enquanto preservada a situação de fato que
motivou o deferimento. A incapacidade para o trabalho é situação de fato dinâmica, que pode
agravar-se ou regredir com o tempo. Ora, a avaliação da manifestação de sintomas
incapacitantes no presente não fica condicionada à existência de incapacidade laboral
pregressa. A manutenção do benefício depende da comprovação da persistência atual do
estado de incapacidade para o trabalho.
 

14. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.
 

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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
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do código verificador 500000324241v3 e do código CRC 4a02a9e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5008577-86.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: WILTON LUIZ BRANDAO BAHIENSE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 30 – fls. 1/33) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença e
conversa\o para aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que houve cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral e da realização de nova perícia;
que o laudo pericial não analisou os laudos e exames médicos da parte autora; que a perícia
deveria ser realizada por médico especialista; que o juiz não está adstrito às conclusões do
laudo médico pericial; que o recorrente está totalmente incapaz. Requer a reforma da
sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
apresentadas (Evento 33 – fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
 

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 24):
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[...]

Indefiro o requerimento de prova testemunhal, porque a incapacidade para o trabalho
constitui fato que depende de conhecimento técnico em medicina, só podendo ser
provada por exame pericial. A prova testemunhal é impertinente, conforme art. 443, II,
do CPC/2015. 

Indefiro o requerimento de perícia com médico psiquiatra, porque a autora não
alegou nenhuma doença mental.

Indefiro o requerimento de perícia com médico otorrinolaringologista, porque a
autora não descreveu nenhuma doença sujeita a essa especialidade médica. A autora
limitou-se a mencionar que "existe indicação [de] alteração e/ou de perda auditiva a
teor da audiometria datada de 24.05.2018 de lavra da Dra. Lidiane Isabel Barsante –
fonoaudiologia e Audiologia". O laudo da fonoaudióloga, porém, não foi conclusivo
nem atestou perda auditiva, apenas recomendou que o autor fizesse novos exames
(evento 1, LAUDO6):

[...]

O laudo da médica assistente otorinolaringologista também não tem nenhuma
conclusão sobre perda auditiva ou sobre incapacidade para o trabalho (evento 1,
LAUDO6):

[...]

Indefiro o requerimento de perícia com médico cardiologista ou endocrinologista,
porque a perita especialista em medicina do trabalho já analisou as queixas de
hipertensão arterial, diabetes e doença cardíaca (quesito 3).

O médico do trabalho pode não ter habilitação técnica para conduzir o tratamento de
patologia ortopédica, mas sua especialidade, focada em preservar a segurança do
trabalho, o habilita a avaliar a repercussão de qualquer doença ou lesão sobre a
capacidade laboral. A mesma competência que habilita o médico do trabalho a emitir
atestado de saúde ocupacional em exame admissional ou demissional sob o ponto de
vista de qualquer especialidade médica o torna apto a avaliar a capacidade laboral de
forma ampla para efeito de concessão de benefício previdenciário. Aplica-se o
Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A designação de médico
generalista não dá causa à nulidade da perícia realizada para aferir a capacidade da
parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico complexo”.

Não há motivo para realizar segunda perícia, porque a matéria foi suficientemente
esclarecida no laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi comprovada
nenhuma nulidade que contaminasse a produção da prova.
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Ressalto que o Provimento Conjunto nº TRF2-PRC-2018/00003, de 26 de junho de
2018, editado pela Corregedora Regional da Justiça Federal da 2ª Região e pelo
Coordenador dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, recomendou aos Juízes
Federais da 2ª Região “minimizar as situações de designação de mais de uma perícia
médica” (item 1.a), tendo em vista o iminente esgotamento da dotação orçamentária
destinada ao pagamento de honorários em casos de assistência judiciária gratuita.

O autor alegou que:

[...]

Só é indispensável a análise das condições pessoais do segurado quando houver sido
reconhecida incapacidade parcial para o trabalho. Esse entendimento está implícito 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 análise das
condições pessoais pode, no máximo, servir para descartar a possibilidade de
reabilitação profissional, autorizando, por consequência, a conversão de auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez quando estiver reconhecida a incapacidade parcial
para o trabalho. Em contrapartida, quando negada incapacidade para o trabalho em
qualquer grau, o exame das condições pessoais não pode, por si só, afastar a conclusão
sobre a aptidão laboral calcada na valoração da prova pericial. Não tem cabimento
deferir benefício por incapacidade levando-se em consideração apenas aspectos
socioeconômicos, culturais e profissionais do requerente, se não foi constatada
nenhuma limitação funcional pelo perito. De acordo com a Súmula nº 77 da Turma
Nacional de Uniformização, “O julgador não é obrigado a analisar as condições
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual”. 

O autor exibiu novo protocolo de requerimento administrativo em 22/10/2018 e novos
laudos médicos datados de 20/10/2018, 27/11/2018 e exame de 22/10/2018 (evento 23,
EXMMED3), . 

De acordo com o Enunciado nº 84 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, “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 afecção ou de outra”. 

O novo requerimento administrativo foi formulado após a perícia judicial. O
indeferimento daquele requerimento superveniente pode deflagrar uma nova lide, a
ser resolvida em outro processo.

[...]
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5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, que detém
o status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.
 

6. Não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de
nova perícia, produção de prova oral ou da submissão de quesitos complementares ao perito
já designado pelo Juízo, que o julgador considere irrelevantes para a formação de sua
convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente
impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.
 

7. Assim, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.
 

8. Imperioso destacar que a perícia judicial é produzida sob a égide do
contraditório e da ampla defesa, diferente dos laudos particulares, que são unilaterais e,
portanto, possuem pouca eficácia probatória. Sendo assim, reitero que a perícia do juízo deve
prevalecer sobre os laudos particulares.
 

9. Quanto à alegação recursal de que o médico perito deveria apresentar
especialidade em psiquiatria, cardiologia, otorrinolaringologia e endocrinologia para a
adequada apuração do estado incapacitante do recorrente, verifico que não deva prosperar,
visto que a necessidade de perícia com médico especialista nas áreas supracitadas torna-se
desnecessária.
 

10. A capacidade laboral é questão técnica que deve necessariamente ser
analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na
especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o segurado. Trata-
se, porém, de mera preferência. Salvo casos excepcionais, atinentes a doenças de alta
complexidade, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação técnica legal
para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a qualquer
especialidade.

11. O que importa é que o laudo pericial está bem fundamentado, revelando que
o perito detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora se queixa. 
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12. Pois bem. Constatado o quadro patológico do autor (motorista particular, 62
anos), a perícia judicial (Evento 14 – fls. 1/3) foi clara ao concluir pela sua plena
capacidade laborativa, uma vez que o perito atestou, por diversas vezes, que “Não há
incapacidade” (quesito 10 - fl. 2), bem como afirmou que “Não há limitações funcionais”
(quesito 8 – fl. 2).
 

13. Nesse sentido, o expert afirma, quando questionado se o periciado está
incapacitado para o exercício do último trabalho, que “(...) Não apresenta alterações em
exame físico que o incapacite” (quesito 7 – fl. 2).
 

14. Importa ressaltar que, conquanto o recorrente relate sentir “falta de ar e
dores”, o perito judicial não constatou nenhum óbice capaz de impedir o exercício da
atividade habitual do autor, qual seja, o ofício de motorista . Deve-se ter em mente que a
presença de uma doença não significa, necessariamente, presença de incapacidade para o
labor. Assim, como bem ressaltado pelo juízo prolator da sentença, o laudo pericial é
suficiente.
 

15. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.
 

16. Destaco, por oportuno, que os documentos particulares do recorrente não
são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a
constatação de seu estado incapacitante.  A sentença deve ser mantida em todos os seus
termos. 

 

17. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000308015v6 e do código CRC 108bf6fe.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5003588-37.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: AFONSO BOTTONI LEAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 29 – fls. 1-9) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Alega, em síntese, que a sentença deve ser
declarada nula em razão de cerceamento de defesa, visto que indeferiu os pedidos de
esclarecimentos do laudo pericial; que o autor está total e definitivamente incapacitado para o
labor; que os documentos particulares juntados são hábeis para atestar a incapacidade autoral;
que o recorrente está impossibilitado de ser reinserido no mercado de trabalho, em virtude de
suas condições sociais. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 32).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA.
LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. NOVA
PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS
PARTICULARES QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA
PERÍCIA MÉDICA. CONDIÇÕPES SOCIAIS DO AUTOR AFASTADAS. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA.
 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado, são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 22):

[...]

De acordo com o laudo pericial, pode ter havido incapacidade para o trabalho, mas somente
se as crises tiverem realmente ocorrido. Não posso presumir que, pelo mero fato de ser
portador de transtorno depressivo, o autor estivesse incapacitado para o trabalho, até porque
a perita atestou que a doença é passível de controle.
 

O laudo pericial ao estabelecer uma hipótese, deixou entreaberta a possibilidade de o autor
produzir prova complementar para confirmar eclosão de crises na época do requerimento
administrativo, em 26/5/2017. Ocorre que o autor não apresentou nenhum documento
comprovando sintomas incapacitantes ou eclosão de crises naquela época. O autor só exibiu
receituários com prescrição de medicamentos e um atestado médico sem qualquer
fundamentação (evento 1_LAUDO9). Não ficou provado que antes da perícia o autor tenha
ficado mesmo incapacitado para o trabalho.

A idade avançada não autoriza presumir a impossibilidade de recuperação da capacidade
para o trabalho. No máximo, poderia inviabilizar a reabilitação profissional, caso
comprovada incapacidade definitiva para a atividade habitual. De acordo com a Súmula nº
77 da Turma Nacional de Uniformização, “O julgador não é obrigado a analisar as condições
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual”.
 

O autor formulou os seguintes quesitos complementares:

1. O Autor esteve incapacitado em algum período anterior a data da diligência pericial?
Caso afirmativo, queira informar os termos inicial e final. 
2. Considerando a possibilidade de crises insuscetíveis de previsão, poderá o Autor
exercer sua atividade habitual sem risco de agravamento de seu quadro clínico? 
3. Considerando a possibilidade de crises insuscetíveis de previsão, o Autor possui a
mesma capacidade técnica de outra pessoa que não tenha o mesmo diagnóstico? 
4. Há risco de o Autor sofrer uma crise em potencial enquanto se desloca para o
trabalho em um transporte coletivo?

Indefiro todos os quesitos complementares. A perita já informou faltarem documentos para
provar incapacidade para o trabalho antes da perícia (quesito 4). 

E a hipotética possibilidade de desencadeamento de crises não justifica afastamento do
trabalho se a manifestação dos sintomas incapacitantes não se concretizar.
 

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.
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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.

[...]

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. Neste ponto, importa ressaltar que o magistrado não está obrigado a tecer
consideração sobre os documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário
reproduzir os motivos que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para
consideração do laudo pericial do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional
indicado pelo juízo, o qual detém status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação
pela imparcialidade.

6. O indeferimento de realização de nova perícia ou da submissão de quesitos
complementares à perita já designada pelo Juízo não configura cerceamento de defesa,
sobretudo quando o julgador considerar tais diligências irrelevantes para a formação de sua
convicção racional sobre a lide e, mais ainda, quando a providência é nitidamente
impertinente, mesmo que despida de caráter procrastinatório. 

7. Nesse sentido, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida por expert idôneo, especialista na área de Psiquiatria, cuja
atuação é pautada pelo princípio da imparcialidade, não há razão para designação de novo
exame pericial. Com efeito, entendo que o inconformismo da parte com o resultado da perícia
não é causa para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame, devendo ser
afastadas quaisquer alegações de cerceamento de defesa e nulidade.

8. Pois bem. Constatado o quadro patológico do autor (auxiliar de serviços
gerais, 65 anos), no laudo pericial trazido (Evento 13 – fls. 1/4), verifica-se que o mesmo
conta com “(...) Transtorno depressivo” (Quesito 2 – fl. 1). Entretanto, a perícia foi clara ao
concluir pela sua plena capacidade laborativa, uma vez que a perita do Juízo atestou que
“(...) Não há incapacidade psiquiátrica, no momento” (Quesito 13 - fls. 2/3). Na
oportunidade, questionada se a parte autora corre risco de acidentes se continuar exercendo a
atividade habitual, a perita foi enfática ao afirmar que “Não. Pela natureza da ocupação”
(quesito 08 – fl. 2), bem como certificou que não há limitações funcionais que impediriam o
desempenho da atividade habitual.

9. Ademais, a expert judicial esclareceu que baseou a sua avaliação em
“Anamnese, exame psíquico, laudo prévio. Alega tratar-se já 10 anos, desde então sem
trabalhar (sic), porém traz apenas laudo de 2018. Mantém a mesma medicação em uso há
pelo menos 1 ano, o que sinaliza estabilidade do quadro. Erra respostas de perguntas
óbvias, não sendo esse sintoma de doença psiquiátrica alegada” (Quesito 4 – fl. 1). Assim,
como ressaltado pelo juízo sentenciante, o laudo pericial é suficiente, sobretudo diante da
inércia da recorrente em apresentar após a perícia documentos que, de fato, atestem a
ocorrência de crises recentes. 
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10. Com efeito, sem a presença de documentos que sejam hábeis para confirmar
a incapacidade, comprovando a ocorrência de crises, não é possível determinar que, pelo
simples fato do recorrente possuir transtorno depressivo, o mesmo se encontra total e
definitivamente incapacitado para o labor, até porque a perita atestou que a doença é passível
de controle e, além disso, o recorrente apresenta quadro estável. Destarte, como bem
ressaltado pelo juiz primevo, “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”.

11. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.

12. Verifico que os documentos particulares do recorrente não são suficientes
para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a constatação de
seu estado incapacitante. Não há nos autos documentos que demonstrem a inaptidão da parte
recorrente para a prática de suas atividades habituais que estejam devidamente atualizados.
Os atestados e receituários médicos presentes no “evento 1” são anteriores à data da perícia
realizada e, aliás, muitos deles estão ilegíveis, de modo que, reitero, não são hábeis para
desconstituir o resultado da perícia judicial, ao indicar as condições do paciente à época.

13. Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral do autor, uma vez que referidos documentos apenas atestam a existência
da enfermidade sofrida por este, o que por si só não justifica a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Ademais, em análise ao SABI apurei que não
foram identificados elementos técnicos caracterizadores de incapacidade laborativa.

14. Por derradeiro, quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas
do recorrente, não é possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social
apenas encontra cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou
incapacidade que, uma vez conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao
enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão de benefício por
incapacidade. No caso dos autos, muito embora o autor possua idade relativamente avançada
(65 anos) e seja portador de doença, a perícia foi clara quanto à sua da capacidade
laborativa. Assim, cabe ao autor, tendo cumprido o requisito etário, buscar a aposentadoria
por idade, que deverá ser demandada em ação própria, caso já tenha preenchidos os demais
requisitos previstos em lei. Não obstante, não sendo o conjunto probatório favorável ao autor,
este não faz jus ao benefício por incapacidade pleiteado, seja auxílio doença ou aposentadoria
por invalidez.

15. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
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entendimento pacificado desta Turma Recursal.

16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294155v5 e do código CRC c6785ce7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001478-62.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: EDINEIA MARDEGAN DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 30) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença e/ou aposentadoria por
invalidez. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e exames médicos da
parte autora; que não foram analisados os documentos particulares juntados, já que está
devidamente comprovada a incapacidade laborativa da parte autora para sua atividade de
costureira. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na
exordial. Contrarrazões – evento 34.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. CERCEAMNETO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. DOCUMENTOS
PARTICULARES QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA
PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Dispensado o relatório.             
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Considerando que a incapacidade laborativa é um dos requisitos necessários à concessão do
auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o pleito autoral carece de
acolhimento.

Isso porque, após o exame pericial ao qual foi submetida a parte autora, o i. Perito do Juízo
declarou em seu laudo que a parte autora ostenta capacidade laborativa.

Destaco que os laudos e exames apresentados pela parte autora não são suficientes para
afastar – ou ao menos colocar em dúvida – as conclusões periciais.

Por fim, não vislumbro motivos para o não acolhimento do laudo pericial apresentado.

Com efeito, houve resposta efetiva aos quesitos apresentados. A simplicidade da resposta se
deve à inexistência da doença incapacitante e não pela ausência de análise dos quesitos.

Ademais, a parte autora não foi capaz de indicar quais quesitos foram respondidos
indevidamente, limitando-se a indicar que as respostas não foram satisfatórias em todos.

Do exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I
do CPC.

[...]

Incialmente, o autor alega que preenche todos os requisitos para concessão de
benefício por incapacidade, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, tendo
em vista que todas as suas patologias foram reconhecidas (Cervicobraquialgia Bilateral;
Lombocitalgia Bilateral e Espondilodiscopatia Cervical Degenerativa) Razão pela qual seu
quadro clínico desautoriza qualquer reabilitação, devido ao aspecto estigmatizante de suas
doenças.

A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator da
sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de sua
convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o
mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

Quanto ao laudo judicial, afasto a necessidade de realização de nova perícia,
uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo
omissões ou contradições a serem apontadas. No caso em comento, não há justificativas para
designação de nova perícia com especialista, pois a conclusão a que chegou a perícia do juízo
não diverge do que consta nos laudos particulares. Ademais, os atestados médicos não
reportam doenças que não estariam ao alcance da avaliação pelo expert em Ortopedia. Assim,
não há motivos para afastamento da perícia, pois as doenças destacadas nos laudos
particulares podem ser aferidas pelo profissional nomeado nos autos. Desta forma, reputo
descabida a realização de nova perícia, uma vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir
a incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico, análise de exames e
atestados médicos apresentados durante a perícia médica.
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Ainda, não vislumbro cerceamento de defesa, observo que o perito respondeu a
quesitação da parte autora às fls. 5/6 do evento 11. Ocorre que o jusperito não identificou
nenhuma doença incapacitante, apena o relato de dor (quesito 2). No mais, reafirmo a
conclusão da sentença:

Por fim, não vislumbro motivos para o não acolhimento do laudo pericial apresentado.

Com efeito, houve resposta efetiva aos quesitos apresentados. A simplicidade da resposta se
deve à inexistência da doença incapacitante e não pela ausência de análise dos quesitos.

Ademais, a parte autora não foi capaz de indicar quais quesitos foram respondidos
indevidamente, limitando-se a indicar que as respostas não foram satisfatórias em todos.
(grifo nosso)

A parte autora ainda alega que o perito afirmou estar recorrente acometida de
patologias incapacitantes, vejamos (evento 30 – fl.6):

17. O perito afirmou que a Recorrente esta acometida das seguintes patologias:
Queixa Principal (neste item é descrita a referência álgica ou incapacitante do autor que foi
informada no momento pericial): lombalgia, dor em membro inferior esquerdo e cervicalgia.
(grifo nosso)

Importante observar que em nenhum momento o perito afirmou ou confirmou
tais doenças, pelo contrário, ele não constatou doença incapacitante, havendo apenas o relato
de dor da parte autora. Ademais, tal trecho da perícia foi extraído da “História Clínica”,
portanto, trata-se meramente de uma “queixa” alegada pela parte autora que o perito
descreveu. Logo, descabida e infundada é tal alegação.

Por fim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.

Constatado o quadro patológico da autora (costureira, 48 anos), a perícia
judicial (realizada em 07/11/2018 por médico ortopedista – evento 11) foi clara ao concluir
pela sua plena capacidade laborativa, uma vez que o perito concluiu que “na atual avaliação
pericial não foi constatada incapacidade laborativa, considerando-se as mínimas alterações
encontradas nos exames complementares, somadas a um exame físico inespecífico”.

De fato, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a
comprovação da incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades
habituais, o que não é o caso dos autos.

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos anexados se
constituem em provas extremamente frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
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conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por este (Cervicobraquialgia Bilateral; Lombocitalgia
Bilateral e Espondilodiscopatia Cervical Degenerativa), o que por si só não justifica a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio doença. Muito embora o
documento de fl. 9 (evento 1 – laudo 5) aponte a necessidade de afastamento da autora de
suas atividades laborativas, tal elemento de prova, isoladamente, não é suficiente para
desconstituir a conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade laborativa do
recorrente.

Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a autora se encontra com
48 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor, sendo possível sua
reinserção no mercado de trabalho. A questão afeta ao caráter estigmatizante da doença não
autoriza, por si só, a concessão do benefício quando o conjunto probatório não é favorável à
parte autora.

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000288538v3 e do código CRC 2159ac15.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 0028171-11.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALCANTARA SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMPO DE TRABALHO
COMO EMPREGADA DOMÉSTICA. PERÍODO DE 14/09/1964 A 09/09/1993.
AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO.
PROFISSÃO DE “DOMÉSTICA” DE FORMA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EXCLUSIVA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A autora interpôs recurso contra sentença (Evento 82 Sent 66) que julgou improcedente o
seu pedido de aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25%, mediante o
reconhecimento do período de trabalho de 14/09/1964 a 09/09/1993. Argumentou, em síntese,
não lhe ter sido oportunizado se manifestar ou de fazer qualquer prova em audiência
(testemunhal) do seu trabalho como empregada doméstica, inobstante a existência de início de
prova material válido contemporâneo, o que representa cerceamento ao seu direito de defesa
(acesso à justiça). Sem contrarrazões.

VOTO

2. A prova material em harmonia com a prova testemunhal é requisito imprescindível para o
reconhecimento judicial do direito a averbação de tempo de serviço. Destaco, no que se
referem às provas, que a comprovação da atividade deve fundamentar-se em início de prova
material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da lei 8.213/1991.

3. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença atacada: 

(...)
O requerimento administrativo de aposentadoria por idade NB
81/167.547.752-0, formulado em 24/4/2017, foi indeferido por falta de
comprovação da qualidade de segurado e por falta de cumprimento de
período de carência. (fl. 79).
A autora está recebendo o benefício assistencial a pessoa portadora de
deficiência NB 87/118.291.738-8 desde 19/9/2000 (fl. 79). Isso não suprime o
interesse de agir, porque a aposentadoria por invalidez é mais vantajosa do que
o benefício de prestação continuada.
No CNIS não consta nenhum registo de contribuições para a Previdência
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Social (fl. 104).
A autora afirmou que entre os anos de 1964 e 1993 teve diversos vínculos de
emprego doméstico, mas admitiu que nenhum deles foi documentado na CTPS
pelos empregadores domésticos. Afirmou que está incapacitada para o trabalho
desde 09/09/1993.
A comprovação de tempo de serviço depende de início de prova material, sendo
proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).
Como início de prova material, a requerente mencionou apenas a certidão de
casamento datada de 21/11/1975 indicando a profissão de doméstica (fl. 15). 
À autora foi franqueada oportunidade adicional para complementar a prova
documental, mas ela alegou que, “embora tenha trabalhado na condição
empregada urbana, pelos empregadores nunca foram vertidos os
recolhimentos de contribuições previdenciárias, de forma que resta
impossibilitada, por ora, a demonstração de carência ao tempo da
incapacidade” (fl. 107).
A certidão de casamento, baseada em registro civil datado de 21/11/1975,
qualificou a autora como doméstica (fl. 27). Essa qualificação genérica era
habitualmente usada com o significado de dona de casa, e não necessariamente
de empregada doméstica, como pretende a autora. Não há qualquer outro
elemento de prova para formar indício de exercício da atividade de empregada
doméstica.
Ainda que a certidão de casamento fosse aceita como indício de exercício da
profissão de empregada doméstica, aquele documento não guarda
contemporaneidade em relação ao momento em que a autora precisa
comprovar a manutenção da qualidade de segurada.
Se a autora realmente ficou incapacitada para o trabalho em 1993, ela
deveria provar que exerceu atividade remunerada apta a qualificá-la como
segurada obrigatória pelo menos até 1992, pois a partir daí seria possível
preservar a qualidade de segurada mesmo sem contribuir para a previdência
social dentro do período de graça de doze meses.
A certidão de casamento baseada em registro civil datado de 21/11/1975 não
serve para formar indício de atividade profissional mais de doze anos depois,
em 1993. O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que
se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da Turma Nacional de
Uniformização).
Chama a atenção, ainda, o fato de a autora não identificar os locais e
empregadores para quem teria trabalhado com vínculo de emprego domestico,
a autora se limita a afirmar genericamente que trabalhou como empregada
doméstica. Sem descrição dos locais e empregadores para quem a autora teria
trabalhado, a defesa do INSS fica comprometida.
A autora dispôs-se a provar com a oitiva de testemunhas o exercício da
atividade profissional. Contudo, é expressamente proibida por lei a prova
exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).
Os fatos constitutivos do direito não ficaram provados.

4. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
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Turma Recursal. Como bem explicitado na sentença, não há nos autos nenhum documento
apto a servir como início de prova material contemporâneo ao período em que a autora alega
ter trabalhado como empregada doméstica (1964 a 1993). Sem essas provas, fica evidente que
a autora não possuía qualidade de segurada do RGPS na data em que alegadamente ficou
incapaz total e permanentemente para o trabalho (ano de 1993). Como se observa do CNIS
juntado aos autos (Evento 78 SENT64), não constam recolhimentos da autora para o INSS. A
cópia da CTPS anexada (Evento 6 OUT 4) não traz nenhum vínculo empregatício anotado. 

5. Com efeito, a certidão de casamento anexada pela autora (Evento 9 OUT7) atesta que esta
era “doméstica” quando se casou em 21/11/1975, de forma bastante genérica. Conforme
registrado pelo Juízo sentenciante, essa qualificação genérica era habitualmente usada com o
significado de dona de casa, e não necessariamente de empregada doméstica, como pretende a
autora. Não há qualquer outro elemento de prova para formar indício de exercício da
atividade de empregada doméstica. Embora contemporânea ao período que pretende servir
como prova, não se constitui, pelas razões explicitadas, como início de prova material idôneo,
conquanto o documento não relate de forma específica que a autora era empregada doméstica.
 

6. Não há que se impulsionar o processo desnecessariamente quando estiver patente,
como no caso, a ausência de início de prova material acerca do período questionado, já
que a prova testemunhal sozinha é insuficiente para fins de comprovação de labor. A
prova testemunhal se mostraria absolutamente inútil e protelatória. Foi aberta oportunidade
para que a autora trouxesse aos autos outros elementos de provas para demonstrar a sua
qualidade de segurada na época em que sobreveio a sua incapacidade (Evento 78 SENT65),
tendo informado não possui-los (Evento 81 OUT 59).

7. Neste diapasão, não há que se falar em cerceamento de defesa para fins de oitiva de
testemunhas, porquanto esta se mostraria irrelevante. Quanto ao mais, incumbe ao autor
instruir o processo com todos os elementos de prova que julgar suficientes para a
comprovação do seu direito e, em caso de ocorrência de fortuito ou força maior que o impeça
de trazer estes documentos anexados à inicial, cabe ao mesmo alegar e comprovar as razões
que justifiquem eventual impossibilidade para que possa ser objeto de avaliação pelo Juiz.
Hipótese em que a circunstância não foi em momento algum ventilada na fase de instrução,
não cabendo agora o fazer em sede recursal. 

8. A autora não chegou, sequer, a ajuizar demanda trabalhista para fins de comprovação do
vínculo alegado. Diante de todas essas circunstâncias, não reputo comprovado que, na data
alegada (1993), a autora possuía qualidade de segurada do RGPS, não fazendo jus, assim, ao
benefício de aposentadoria por invalidez. Resta, outrossim, prejudicado o pedido de
acréscimo de 25% sobre o referido benefício.

9. Isto posto, voto por conhecer o recurso inominado interposto, mas, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000299251v3 e do código CRC 3046a51b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5001911-57.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JANAINA DE LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Trata-se de Recurso Inominado (Evento 34 - fls. 1/18) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou procedente o seu pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. Alega, em síntese, que foi
suprimido o direito da recorrente à aposentadoria por invalidez, pois embora a sentença tenha
restabelecido o benefício de auxílio-doença, o pedido autoral é de aposentadoria por
invalidez; que o laudo pericial indicou que a autora está incapacitada permanentemente para o
trabalho e para as atividades habituais e não está apta para o exercício de outra atividade
profissional ou para a reabilitação; que na realidade o conjunto probatório confirma que a
parte autora está incapaz total e permanentemente. Requer a reforma parcial da sentença, para
conceder aposentadoria por invalidez à recorrente. Contrarrazões apresentadas (Evento 39).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. PERÍCIA SUFICIENTE E FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE
DE REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

2.    O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas. 

3.    Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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4.    A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 27):

 

[...]

FUNDAMENTAÇÃO SOBRE INCAPACIDADE

No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 16, LAUDO1) constatou que a
parte autora possui Câncer de mama CID C50.9 e Prolapso na valva mitral CID I34.1.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade parcial
(inclusive para suas atividades habituais) e definitiva. Ademais, afirmou que esta teve
início em 2014.

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.

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.

Considerando que a DII fixada pelo perito é anterior à última DCB, acredito estar
demonstrada a permanência da incapacidade laboral para a fixação da DIB em
18/09/2018 (um dia após a cessação do benefício previdenciário nº 6066101653).

No que tange ao pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, resta
indeferido. Ao meu entender, este tem caráter subsidiário, devendo ser outorgado
apenas se a reabilitação profissional não lograr êxito ou em caso de incapacidade total
e definitiva devidamente atestada pelo perito do Juízo.

FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CARÊNCIA

Quanto aos requisitos da qualidade de segurado e carência para a percepção de
benefício por incapacidade, entendo por incontestes nos autos. Isso porque a parte
autora pretende o restabelecimento de prestação previdenciária, a qual, no seu entender,
foi indevidamente cancelada pelo INSS.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 379



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 352/435

5001911-57.2018.4.02.5005 500000302784 .V3 JESX51454© JES7060

[...]

5.    Constatado o quadro patológico da autora (cabeleireira, 41 anos), a perícia
judicial (Evento 16 – fls. 1/5) aponta a sua incapacidade laborativa, tendo o médico
perito afirmado que existe incapacidade “Permanente. Parcial” (quesito 7 – fl. 3).
Ainda, o perito judicial estimou a data do início da incapacidade em “provavelmente
desde 2014” (quesito 9 – fl. 3).

 

6.  A perícia judicial atesta a incapacidade parcial e definitiva. A contrariedade
na quesitação quanto à possibilidade de reabilitação foi corretamente analisada e resolvida
pela sentença. Vejamos a perícia:

"História da doença atual: Paciente em 2014 descobriu câncer na mama
esquerda, onde realizou a retirada de toda mama e também dos linfonodos
axilares esquerdos. Realizou o teste genético que mostrou uma mutação no gen
BRCA1 em 2015, sendo então, orientada a retirar também a outra mama e os
ovários, devido alto risco de novos canceres. Durante a quimioterapia após a
retirada da mama esquerda, teve descompensação do prolapso da valva mitral
que tinha desde à infância, com desencadeamento de taquicardia
supraventricular. Tendo que interromper as sessões de quimioterapia para
realizar o tratamento do 
coração. Em 2016, quando voltou para o tratamento do câncer descobriu que
já tinha um câncer na mama direita, realizou a retirada da mama direita com
esvaziamento linfonodal em 13/07/2016 e em 22/02/2017 retirou os ovários. Fez
quimioterapia com muitos efeitos colaterais, como leucopenia severa e outros.
Além de depressão profunda. Foram apresentados laudos médicos na perícia;
 Perícia realizada com base na anamnese e exame físico do(a) autor(a). 
 
III – AVALIAÇÃO FÍSICA DO AUTOR: Exame Físico Geral: Bom aspecto
geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, normocorado, acianótico,
anictérico, hidratado, afebril; Exame Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular
em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopro; Exame Pulmonar:
Murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios. Exame abdome:
Globoso, flácido, ausência de massas ou vísceromegalias, indolor à palpação
superficial e profunda, ausência de sinais de irritação peritoneal. Ruídos
hidroaéreos presentes e audíveis. 
 
IV - A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU QUESITOS. 
 
V - A PARTE REQUERIDA NÃO APRESENTOU QUESITOS. 
 
VI – QUESITOS DO JUÍZO 
1. Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 
Queixa-se de cansaço, desanimo, desconforto e fraqueza em membros
superiores com perda parcial da força. 
2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com
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CID). 
Câncer de mama CID C50.9; 
Prolapso na valva mitral CID I34.1; 
3. Causa provável da(s) doença, moléstia(s) ou incapacidade. 
Causada por fatores genéticos, já o prolapso é congênito. 
4. Doença; moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique
indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 
Não. 
5. A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso
positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou
assistência médica e/ou hospitalar. 
Não. 
6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o
exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta,
descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 
Sim. Devido dor, perda da força, cansaço e limitação dos movimentos. 
7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a)
periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 
Permanente. Parcial. 
8. Data provável do início da(s) doença, lesão ou moléstia(s) que acomete(m)
o(a) periciado(a). 
Provavelmente desde 2014. 
9. Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 
Provavelmente desde 2014. 
10. Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre
de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 
Remonta à data de início da doença, pois requer um tratamento mais agressivo
e compromete o funcionamento de outros órgãos. 
11. É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou
da cessão do benefício administrativo e a data da realização da perícia
judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. 
Sim. Com base na anamnese, exame físico, exames trazidos e laudos médicos. 
12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar
se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional
ou para a reabilitação? Qual atividade? 
Não.  
13. Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a)
periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias? A partir de quando? 
Não se aplica. 
14. Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados
para o presente ato médico pericial? 
Anamnese, exame físico, laudos médicos do oncologista, cardiologista e exames
de imagem, histopatológico e teste genético. 
15. O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração
do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O
tratamento é oferecido pelo SUS? 
Sim.  
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Indeterminado. 
Realizou cirurgia. 
Sim. 
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)? 
Não é possível responder. 
17. Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para
melhor elucidação da causa. 
A paciente estudou o ensino superior e trabalhou como cabelereira. 
18. Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação
ou exacerbação dos sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.  
 
VII – OBSERVAÇÃO: Não houve comparecimento de assistentes técnicos das
partes. A autor não apresentou quesitos. 

   7. Diante disso, embora o expert tenha respondido negativamente quando questionado se a
recorrente teria aptidão para o exercício de outra atividade profissional, deve-se destacar que,
segundo a análise das condições pessoais e sociais, não é favorável a concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez à autora, mormente porque ela se encontra na faixa dos 41
anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor.

8.     Ademais, conforme pontuado pelo perito, “A paciente estudou o ensino
superior e trabalhou como cabeleireira” (quesito 17 – fl. 4), do que se infere que possui
bom grau de instrução, sendo possível sua reinserção no mercado de trabalho em posto
compatível com suas necessidades. 

9.    Sendo assim, concordo com o dispositivo da sentença a quo que determina
ao INSS promover o encaminhamento da autora ao processo de reabilitação
profissional, observando-se a compatibilidade das limitações da autora, uma vez que se
trata de pessoa com apenas 41 anos de idade, apta à adaptação de nova atividade
laboral. 

10.    Verifico, dessa forma, que não é o caso de aposentadoria por invalidez,
mas sim de restabelecimento de auxílio doença, conforme bem proferido pelo Juízo
sentenciante.

11.    Dessa forma, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

12.    Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
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cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000302784v3 e do código CRC 2aa502e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 0036032-95.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ROGERIO SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de
sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio
doença. Alega, em síntese, que o laudo médico pericial é genérico; que há no laudo pericial
diagnóstico incontroverso de incapacidade definitiva; que o requerente não apresenta
condições para ser inserido no mercado de trabalho após reabilitação. Requer a reforma da
sentença, para que seja concedido o benefício pleiteado na exordial.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA.
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

ROGERIO SANTOS OLIVEIRA propôs demanda objetivando a condenação do
INSS a restabelecer o auxílio-doença com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, desde 11/7/2017.
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O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/602.612.049-5 no período de
23/3/2012 a 11/7/2017 (fl. 63). Submeteu-se a duas perícias médicas durante a
instrução do processo.

O primeiro perito, especialista em ortopedia, diagnosticou estenose lombar
degenerativa (quesito 3, fl. 70). Afirmou que o autor não possui aptidão para
exercer a atividade habitual de ajudante de caminhão (quesitos 6-7). Atestou
limitação para carregar peso superior a cinco quilos, agachar, realizar
movimento de extensão e flexão da coluna lombar, dispor de carga axial na
coluna (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho
(quesito 12). Considerou viável a reabilitação nas funções de porteiro e vigia.

O segundo perito, especialista em psiquiatria, diagnosticou transtorno de
ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior (quesito 2, fl. 78).
Informou que o autor informou ter sofrido AVC, mas essa doença é neurológica
e depende de avaliação em perícia especializada (quesito 2). Afirmou que o
autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de ajudante de
caminhão (quesitos 5-6). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho
sob o ponto de visa da psiquiatria.

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (fls. 87-88).

O autor impugnou o laudo do perito especialista em psiquiatria e requereu
designação de perícia nas especialidades de ortopedia e medicina do trabalho
(fls. 83-84).

Indefiro os requerimentos, porque já foi realizada perícia com médico
especialista em ortopedia e porque não há necessidade de esclarecimentos
adicionais por médico do trabalho. Além disso, o perito ortopedista já emitiu
parecer que dá suficiente embasamento à pretensão do autor.

O perito ortopedista concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é
definitiva. Contudo, o perito considerou possível a reabilitação profissional.
As condições pessoais do autor não permitem presumir a inviabilidade da
reinserção no mercado de trabalho. O autor nasceu em 15/5/1967, tem 51 anos
de idade. Essa idade não constitui empecilho absoluto para a reinserção no
mercado de trabalho. O grau de instrução do autor é de ensino médio
incompleto (quesito 1, fl. 70). O autor não precisará se submeter a elevação 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 ortopedista examinou o autor em 23/1/2018 (fl. 67) e estimou o início
da incapacidade em julho/2017 (quesito 10). Assim, quando o benefício
cessou, em 11/7/2017, o autor estava incapacitado para o trabalho.
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O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB
31/602.612.049-5 desde a cessação, em 11/7/2017.

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.

[...]

5. Constatado o quadro patológico do autor (ajudante de caminhoneiro, 52
anos), a primeira perícia judicial (evento 20 – fls. 1/3), realizada por médico ortopedista,
acerca da qual se opõe a peça recursal, foi clara ao concluir pela incapacidade do mesmo
para a atividade laborativa habitual. Quando perguntado se o autor possui aptidão física e
mental par exercer sua atividade laborativa, o médico perito afirma que “Não, pois apresenta
doença degenerativa que cursa com alteração morfoestrutural do canal lombar, sendo
contraindicada a sobrecarga mecânica”. (quesito 7 - fl. 1); afirma também que o recorrente
possui “Incapacidade definitiva” (quesito 12 - fl. 2).

6. Em concomitância, o mesmo laudo afirma que o recorrente apresenta como
limitações profissionais “Carregar peso superior à 5 kilos, agachar, realizar movimento
de extensão e flexão da coluna lombar, dispor de carga axial em coluna.” (quesito 8 – fl.
2). Sendo assim, a incapacidade é referente apenas às práticas laborativas que demandam
esforço físico direto. Logo, pode-se inferir que o recorrente pode atuar em outras áreas do
mercado de trabalho que não demandem esforço físico.

7. Nesse sentido, importante ressaltar que o laudo pericial indica que o autor
poderá ser reabilitado para o desempenho de funções compatíveis com sua idade e grau
de instrução como, por exemplo, porteiro e vigia. (quesito 15 – fl. 3)

8. Importa destacar que os documentos juntados aos autos comprovam a
incapacidade laboral da parte autora, já que possui estenose lombar degenerativa, o que se
encontra em consonância com o laudo pericial (evento 20). Entretanto, tal constatação, por si
só, não justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quando analisados
todos os documentos trazidos aos autos.

9. Quanto à alegação de que o laudo pericial é genérico, esta não merece
prosperar, visto que as considerações feitas pelo expert suprem as questões a serem
consideradas no processo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo
juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

10. Ainda, a análise das condições pessoais e sociais para concessão do
benefício por incapacidade não é favorável ao autor, mormente porque ele se encontra na
faixa dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor, sendo
possível sua reinserção no mercado de trabalho, após o procedimento de reabilitação
profissional conforme indicado.
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11. Vale ressaltar ainda que, segundo entendimento da TNU (PEDILEF
0506698-72.2015.4.05.8500, Juiz Relator Ronaldo José da Silva, Turma Nacional de
Uniformização, Data de Publicação: 26/02/2019) constatada a incapacidade definitiva
deve-se encaminhar o segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional.

12. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Sem condenação em custas, nem em honorários, a teor do disposto na
Súmula 421 do STJ.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000284873v3 e do código CRC 1b92b2f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5017223-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ALCEMARIO FREITAS RIBEIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. O autor interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez ou a implementação do benefício de
auxílio doença desde a data em que houve a cessação administrativa. O recorrente alega que
inexistem nos autos provas suficientes para a comprovação da capacidade do autor,
destacando que não foi realizada perícia médica em juízo. Assim, requer que os benefícios
requeridos sejam concedidos e, alternativamente, que a sentença seja anulada para que se
determine a realização de perícia. Contrarrazões evento 21.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTEDORIA POR INVALIDEZ.
PERÍCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INDISPENSABILIDADE NO CASO. DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. No caso em comento, a controvérsia cinge-se acerca da existência ou não de
incapacidade para o trabalho. A parte autora juntou aos autos laudo médico, datado de
09/07/2018 (evento 1 – LAUDO8), que aponta sua patologia e limitações.
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5. O INSS, por sua vez, juntou no evento 6 – OUT1 o CNIS do autor e no
evento 9 o SABI, o qual aponta a concessão do benefício de auxílio doença ao autor pelo
período de aproximadamente 6 anos (de 22/09/2012 a 01/11/2018), bem como a negativa
da concessão em seu último exame.

6. A sentença recorrida entendeu por bem utilizar-se dos laudos juntados pelo
autor e do laudo unilateral confeccionado por médico do INSS para fundamentar a
improcedência do pedido autoral, sem realizar qualquer perícia médica em âmbito judicial.

7. Com efeito, o art. 13, § 1º, da Lei 9.099/1995 requer que, para que se
reconheça uma nulidade no processo, exista prova do prejuízo.  Em princípio, o fato do
segurado não ter passado por exame pericial em juízo não acarreta, por si só, a nulidade do
processo. Isso, pois, como destacado no despacho do evento 3, em determinados casos
convém analisar os requisitos necessários à concessão de benefícios previdenciários por
incapacidade antes da designação de perícia com médico especialista.

8. Conforme acima delineado, no caso em tela os documentos colecionados aos
autos com o fito de comprovar as condições laborais do recorrente – laudos médicos
particulares, CNIS e SABI’s – não evidenciam com clareza sua capacidade ou
incapacidade laboral.

9. Não obstante, observa-se que o laudo médico anexado aos autos (evento 1 –
LAUDO8) demonstra que o autor apresenta doença degenerativa da coluna lombar e, por
essa razão, tem limitações físicas que o incapacitariam para sua atividade laborativa. Tais
conclusões opõem-se aquelas obtidas pelo médico perito do INSS, conforme se pode auferir
do SABI (evento 9 – LAUDO1).

10. Saliento, também, que tanto os laudos médicos particulares como o SABI
não são explícitos quanto à análise das reais limitações da parte autora, considerando as
doenças que o acometem, no que tange a existência ou não de incapacidade para a realização
da qualquer atividade laborativa.

11. Desta sorte, os laudos e documentos constantes dos autos deixam clara a
necessidade de uma avaliação do quadro clínico da parte autora por médico com atribuições
para tanto, visto que não restaram satisfatoriamente avaliadas as condições do recorrente.

12. Nada obstante, entendo imprescindível a realização de perícia médica em
juízo, especialmente nos casos em que a capacidade laboral do autor é o principal ponto
controvertido da demanda. O perito é auxiliar do juízo, devendo atuar de forma imparcial.
Portanto, a ausência de avaliação médica pelo expert do juízo, neste caso, constitui
cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

  Não desconheço as limitações orçamentárias que no momento impedem a
realização de perícias no âmbito dos Judiciário, contudo, tal fato não pode materializar
cerceamento de defesa, especialmente quando a parte aduz que ficou longo tempo
afastada do mercado de trabalho em razão de limitações, que segundo a
mesma, persistiam quando da cessação do benefício. Não havendo possibilidade de
realização de perícia deve o processo ser suspenso. 
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13. Ante o exposto, voto por conhecer o recuso declarando nula a sentença
prolatada determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que haja a intimação
do recorrente para que se oportunize a manifestação acerca do interesse em arcar com os
custos da perícia médica ou que o processo seja suspenso até a verificação da capacidade
orçamentária do Juizado, no que tange a dotação orçamentária destinada ao pagamento de
honorários periciais em casos de assistência judiciária gratuita. Sem condenação em custas,
nem em honorários.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294346v4 e do código CRC ddcbff57.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5000227-06.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VALDIR GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 35 – fls. 1/7) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de benefício auxílio doença
e aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de atividades laborativas devido sua doença incapacitante; que o juiz
não se encontra adstrito ao laudo médico; que a perícia deveria ter enfrentado todos os laudos
médicos particulares apresentados. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos
benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões (evento 38 – fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES
INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 29):

Trata-se de demanda proposta por VALDIR GOMES DE ALMEIDA objetivando
a condenação do INSS a conceder o auxílio-doença desde 28/04/2017.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 382



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 364/435

5000227-06.2018.4.02.5003 500000300080 .V4 JESX51456© JES7060

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 618.396.632-4, de
28/04/2017, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou
incapacidade para o trabalho (Evento 1, ANEXO2, fl. 05).

O perito nomeado pelo juízo diagnosticou Hipertensão Arterial e Sequela de
AVC e atestou que “conforme avaliação pericial atual fora concluído que
mesmo o autor possuindo as patologias descritas acima, não apresenta
incapacidade para suas atividades habituais de balconista em farmácia, pois
não há alterações significativas ao exame físico/mental atual e aos
documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou
em data anterior a esta pericia, quando afastado, mas sem receber benefício.
Suas patologias mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado e
não há impedimentos. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de
instrução do autor, não será sugerido seu afastamento do mercado de
trabalho, sendo considerado APTO”.

O autor impugnou o laudo pericial. Alegou que o laudo pericial diverge das
demais provas produzidas, dentre elas laudo emitido pelo profissional que a
acompanha. Não encontrei nenhum laudo médico divergente do laudo
pericial, sendo desnecessários novos esclarecimentos.

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 nosológico 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.

O autor requereu que seja desconsiderada a perícia realizada e seja
redesignado novo procedimento pericial com médico especialista.

Indefiro o requerimento com base no Enunciado nº 57 da Turma Recursal do
Espírito Santo: “A designação de médico generalista não dá causa à nulidade
da perícia realizada para aferir a capacidade da parte para o trabalho,
ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico complexo” (Diário
Eletrônico da JF da 2ª Região, 12.06.2017, pág. 204).

Como não ficou provada a incapacidade para o trabalho, o autor não tem
direito ao auxílio-doença nem à aposentadoria por invalidez.

[...]

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 382



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 365/435

5000227-06.2018.4.02.5003 500000300080 .V4 JESX51456© JES7060

5. Constatado o quadro patológico do autor (balconista de farmácia, 61 anos), a
perícia judicial (evento 16 - fls. 1/9) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade laborativa,
uma vez que afirmou que “Não há sequelas que impliquem em redução da capacidade
laborativa” (quesito 16).

6. O expert do juízo afirma, também, que “[...] mesmo o autor possuindo as
patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para suas atividades habituais de
balconista em farmácia, pois não há alterações significativas ao exame físico/mental atual
e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou em data
anterior a esta perícia, quando afastado, mas sem receber benefício. Suas patologias
mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado e não há impedimentos. [...]”
(fl. 4)

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Ainda, o autor juntou documentos particulares no evento 1 – ANEXO2 -
exames, receituários e laudos médicos particulares. Tais documentos apenas apontam as
patologias da parte autora, mas não são hábeis para desconstituir o resultado da perícia
judicial. Acrescento ainda que o laudo mais recente apresentado (evento 27 – LAUDO 1)
indica que o autor se encontra em tratamento neurológico, mas não confirma qualquer
incapacidade para o trabalho. Assim, tal elemento de prova não é suficiente para desconstituir
o parecer do expert do juízo. Ainda, não precisa a sentença abordar todos os laudos e
documentos juntados pelas partes. 

9. Ademais, a capacidade laboral é questão técnica que deve necessariamente
ser analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na
especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o segurado. Trata-
se, porém, de mera preferência. Salvo casos excepcionais, atinentes a doenças de alta
complexidade, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação técnica legal
para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a qualquer
especialidade, ainda que não tenha competência para conduzir o tratamento do paciente.

10. O que importa é que o laudo pericial está bem fundamentado, revelando que
o perito detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora se queixa. O
perito do juízo não precisa ter conhecimento técnico específico para conduzir o tratamento
médico da doença examinada, bastando que saiba avaliar a repercussão que a doença tem
sobre a capacidade laboral, de modo que a análise de médico do trabalho está em perfeita
adequação ao caso em tela. Vejamos: 
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"ATIVIDADES E DESCRIÇÃO DOS FATOS: 
 
O autor sempre laborou como atendente de farmácia. Relata que está
afastado do trabalho há dois anos devido à sequela de suposto AVC (acidente
vascular cerebral) que teve nessa época, com Hipertensão Arterial associada.
Informa que processou atendimento com cardiologista em consultório que
diagnosticou a patologia, mas sem internação hospitalar e sem quadro
isquêmico agudo. Refere no momento perda de força em hemicorpo direito,
tontura, déficit cognitivo e mal estar.  Esteve em benefício, mas não soube
informar datas. Utiliza as medicações: Clonazepam, Fluoxetina, Atenolol,
Anlodipino. Grau de Instrução: Ensino médio. Tem CNH categoria AB,
renovada em 02/2018, válida até 02/2023. 
 
 

EXAMES COMPLEMENTARES E ATESTADOS: 
 
Atestado de Fred Tannure, CRM ES 849, de 09/02/2017: Com sequela de AVC
com isquemia de ponte cerebral, com incoordenação motora e perda cognitiva
grave, invalido. 
 
Angiorressonância Magnética Arterial Intracraniana, em 06/09/2017:
Estenose leve/moderada de segmento cavernoso de artéria carótida interna. 
4 
 
Discreta ateromatose em artéria basilar. Injuria vascular antiga em região
paramediana esquerda de ponte. Não há sinais de eventos isquêmicos
recentes. 
 
Atestado de Diogo de Almeida, CRM ES 9058, de 13/10/2017 e 13/08/2018:
Com AVC hemorrágico, com confusão mental, hemiparesia direita e
incapacidade laboral. 
 
Obs.: Demais atestados, laudos, receitas, exames e documentos juntados aos
autos foram analisados e considerados na elaboração desde laudo. 
 
 (...)
 
CONCLUSÃO: 
 
Conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo o autor
possuindo as patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para
suas atividades habituais de balconista em farmácia, pois não há alterações
significativas ao exame físico/mental atual e aos documentos médicos que
cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou em data anterior a esta
perícia, quando afastado, mas sem receber benefício. Suas patologias
mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado e não há
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impedimentos. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de
instrução do autor, não será sugerido seu afastamento do mercado de
trabalho, sendo considerado APTO." 

11. Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.

12. Ante o exposto, voto por conheer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000300080v4 e do código CRC f94f1b4e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5000615-72.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARI JOSE FURTADO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, bem como o pagamento dos
valores atrasados com correção monetária pelos índices do INPC ou mesmo 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 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, ao passo que os juros de mora,
desde a citação, será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir de sua
vigência.

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, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURO DO INSS, nos
termos da fundamentação supra. 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. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320346v1 e do código CRC badf5efd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5003243-71.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ELIDA ALELUIA DO ROZARIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com
as seguintes características: pretende a revisão do benefício previdenciário a partir da
retroação do PBC (Período Básico de Cálculo) para, conseqüentemente, lhe ser concedido o
benefício mais vantajoso.

2.    Sentença: julgou improcedente o pleito, em razão da ocorrência da
decadência.

3.    Razões do recorrente: diz que a contagem do prazo deve iniciar a partir da
concessão do benefício decorrente – pensão – e não do originário; sobre o mérito, que deve
observar sempre a legalidade e o direito adquirido e, assim sendo, tal ato administrativo deve
ser revisto com base no art. 122 da Lei de Benefícios. Aduz ainda, que se trata de retroação
do marco inicial da concessão, logo, não se trata de uma mera revisão do ato concessório,
distinguindo no mérito o fundo do direito perseguido.

VOTO

Pois bem. Estamos diante do chamado “direito adquirido ao melhor benefício” , direito que
foi assegurado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 630.501/RS –
submetido à sistemática da repercussão geral (art. 543-B, CPC).

5.    No entanto, como se trata de benefício originário concedido há mais de 10 anos do
ajuizamento desta demanda, é de se realçar e dar prevalência ao que 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. 

6.    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.
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7.    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.

8.    No caso, portanto, de se dizer que o recurso interposto pela parte autora quanto ao 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. 

9.    De se notar que é sobre o benefício originário que a parte pretende ver reconhecida a
revisão em si, que mais tarde foi transformado em pensão por morte, logo, pouco importa que
a concessão desse último tenha se dado dentro do prazo decenal. Não é essa ultima mudança
(de benefício) que se busca a revisão, mas sim aquela, logo, dali é contado o prazo decenal da
decadência, conforme definido pela TNU no processo nº Processo nº 5056680-
63.2013.4.04.7000/PR, em 23/05/2019, justamente em razão da decisão dos Embargos de
Divergência nº 1.605.554 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

10.    Quanto às demais teses suscitadas, elas não se sustentam. Ora, trata-se de ação em que
se busca a condenação do INSS à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário
originário, no sentido de retroagir o início daquela então aposentadoria (em tese mais
benéfica) para um momento anterior e assim recalcular a RMI – isso é sim ato revisional da
concessão, pois contra ela se insurge ao afirmar que deveria ter sido fixada DIB diversa por
ser mais benéfica. O resto é mera questão de semântica jurídica. Pensar de forma distinta, ou
como defendido, de que somente se aplica o prazo decadencial para aquilo que
apreciado/discutido/reclamado na concessão, conforme REsp 1407710/PR de 08/05/2014,
tornaria letra morta tal instituto jurídico. 

11.    Portanto, o que se busca é corrigir um cálculo dito equivocado em sua origem, logo,
houve sua análise no âmbito administrativo e a partir do alegado vício caberia a competente
reclamação administrativa/judicial.

12.    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, inclusive para o pedido em apreço – retroação. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI. MELHOR BENEFÍCIO.
DECADÊNCIA CONSUMADA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO
ART. 58 DO ADCT E DO ART. 26, DA LEI 8.870/94. ANÁLISE
PREJUDICADA. NOVO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BURACO NEGRO. CERTIFICAÇÃO
DO DIREITO EM TESE PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.
626.489/SE, reconheceu a repercussão geral do tema e considerou legítima a
instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido antes
da MP nº 1.523-9/97, com fundamento no princípio da segurança jurídica. 2.
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Segundo a premissa estabelecida no referido julgamento, o prazo decadencial de
dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523 de 28/06/1997, tem como
termo inicial o dia 01/08/97, por força de disposição nela expressamente
prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente,
sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição, pois inexiste
direito adquirido a regime jurídico não sujeito à decadência. 3. No caso, o
benefício da parte autora foi concedido em 02/06/1992 e, nos termos do item
anterior, o seu direito à revisão da renda mensal inicial para concessão de
benefício mais vantajoso caducou em 01/08/2007, após dez anos do termo
inicial referido acima, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação. 4. Em
face da decadência do pedido principal - concessão do benefício mais vantajoso
- , resta prejudicada a análise da incidência das disposições do art. 58 do ADCT
e do art. 26 da Lei nº 8.870/94 no cálculo do novo benefício. 5. Quanto à
adequação da renda do benefício aos novos tetos e incidência do art. 58 do
ADCT e art. 26 da Lei nº 8.870/94 sobre o benefício mais vantajoso, não há que
se pensar em decadência, pois a controvérsia não se atém ao critério de cálculo
do ato concessório e a natureza da causa é declaratória/condenatória, e não
desconstitutiva. Portanto, incabível a pronúncia da decadência, pois nas relações
em que se busca tutela de conteúdo condenatório, incide somente a prescrição .
6. No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do Supremo Tribunal Federal
decidiu no sentido de se aplicar as alterações introduzidas pelas Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/2003, no tocante à fixação dos novos valores para os
tetos dos benefícios previdenciários. 7. Reconhecimento do direito à
repercussão das EC nº 20/98 e 41/2003 sobre a aposentadoria por tempo de
contribuição da parte autora, nos moldes do quanto decidido pelo STF no
julgamento do RE 564354, observando-se as disposições contidas nos arts. 144
da Lei nº 8.213/91, 26 da Lei nº 8.870/94 e 21, 3º, da Lei nº 8.880/94. 8.
Encontram-se prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos que
antecedem a propositura da presente ação (Súmula 85, DTJ). 9. Os juros de
mora, devidos a partir da citação, serão de 1% a.m., em relação ao período
anterior à lei 11.960/09, seguindo as diretrizes deste diploma após a sua
vigência, inclusive no que diz respeito à correção monetária. No período
antecedente à sua vigência, a correção se fará nos termos do Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a
incidência do que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida, de modo que a deliberação daquela Corte haverá de refletir
neste feito, seja para sua manutenção ou mudança. 10. Diante da sucumbência
recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos
advogados, nos termos do art. 21 do CPC, tal como determinado na sentença.
11. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas, para reconhecer
a decadência do direito de retroação da DIB para concessão de benefício mais
vantajoso. Apelação da parte autora desprovida. Correção monetária ajustada de
ofício. (AC 00335145020124013300, JUIZ FEDERAL CRISTIANO
MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL
PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:14/04/2016 PAGINA:.)
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13.    O STJ, de igual forma, definiu o Tema nº 966: “Incide o prazo decadencial previsto no
caput do artigo 103 da lei 8.213/91 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício
previdenciário mais vantajoso. ”

14.    Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida quanto ao mérito decidido, devendo
apenas ser acrescentada a fundamentação supra.

15.    Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso. 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.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000297767v2 e do código CRC 5eb11b11.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5015080-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO CARVALHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODOS DE 01/03/1984 A 12/06/1984 E DE 13/11/1989 A 30/06/1990.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE DIRIGISSE CAMINHÃO OU VEÍCULOS DE
MESMO PORTE. PERÍODOS DE 08/03/1976 A 12/07/1976 E DE 10/07/1984 A
19/06/1986. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VOLTAGEM A QUE SE
SUBMETIA. PERÍODO DE 17/03/1982 A 21/12/1984. NÃO ENQUADRAMENTO AO
CÓDIGO 2.4.5 DO DECRETO 53.831/1964. PERÍODO DE 01/01/1996 A 10/1996.
INTERRUPÇÕES NO VÍNCULO DEMONSTRADAS NA CTPS. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA.

1. O autor interpôs recurso em face da sentença (Evento 15 complementada através do Evento
27) que julgou parcialmente procedente o seu pedido de aposentadoria por tempo de
contribuição, para reconhecer como tempo especial os períodos de 4.7.1990 a 12.2.1993,
01.08.1986 a 23.08.1986; 08.08.1988 a 02.02.1989; 01.09.1976 a 18.01.1977; 15.07.1976 a
12.08.1976; 17.12.1986 a 06.02.1987 e 01.07.1993 a 30.12.1994, bem assim para determinar
a averbação, como tempo comum, dos intervalos de 19.09.1978 a 17.12.1978; 01.03.1984 a
12.06.1984 e 01.09.1986 a 10.12. Alega, em síntese, que o período trabalhado na empresa
Lunar Empreendimentos Ltda. deve ser computado de forma ininterrupta; que nos interstícios
de 01/03/1984 a 12/06/1984 e de 13/11/1989 a 30/06/1990 consta na CTPS que trabalhava
como motorista, devendo ser presumido que essas atividades se davam na condução de ônibus
ou caminhão; que entre 08.03.1976 a 12.07.1976 e 10.07.1984 a 19.06.1986, trabalhou como
ajudante de eletricista e eletricista “B”, devendo essas atividades serem consideradas como
especial, independente de comprovação de exposição ao agente nocivo superior a 250 volts; e
que no período de 17/03/1982 a 21/02/1984 trabalhou como instalador em empresa de
telecomunicações, devendo ser a atividade enquadrada como especial em conformidade com
o código 2.4.5 do Decreto 83.831/1964. Contrarrazões (Evento 48). 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
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agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. O autor alega que o período em que trabalhou na empresa Lunar Empreendimentos Ltda.
deve ser computado ininterruptamente (01/01/1996 a 10/1996), haja vista o extrato do CNIS
(Evento 1 CNIS12 fl2) e o extrato analítico de sua conta de FGTS (Evento 1 EXTR13 fl. 30)
deixarem claro que o início do vínculo se deu em 01/01/1996 com última remuneração em
10/1996 e cessação do vínculo em 06/11/1996. De fato, esses dados constam nos referidos
documentos. Todavia, a cópia da CTPS, documento que goza de presunção relativa de
veracidade, aponta que, nesse período, o contrato de trabalho do autor sofreu breves
interrupções, tendo se dado da seguinte forma: de 01/01/1996 a 06/03/1996, 01/04/1996 a
22/05/1996 e de 01/07/1996 a 06/11/1996, com se extrai dos autos (Evento 01 CTPS11 fls.
06/07). Como sabido, a dúvida em torno dos vínculos empregatícios deve ser resolvida em
favor da CTPS, a não ser que haja provas de sua inidoneidade, o que não resta demonstrado
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nos autos. Conforme registrado na sentença, o INSS computou corretamente os vínculos em
epígrafe em consonância com as anotações da CTPS do autor (vide Evento 10 PROCADM4
fl.53).

6. No que se referem aos períodos de 01/03/1984 a 12/06/1984 e de 13/11/1989 a 30/06/1990
observa-se que o autor trabalhou como motorista, respectivamente, nas empresas Engenharia
e Construção ADG Ltda. e EGEL Engenharia e Construção Ltda (Evento 1 CTPS 8 fl.8 e
Evento 1 CTPS 11 fl.14). Ambas as empresas, contudo, atuavam no ramo de construção civil,
não se podendo inferir, com base nas atividades da empresa, que o autor dirigisse caminhão e,
muito menos ônibus. Havia que ter sido juntado aos autos, pelo  menos, informações da
empresa a fim de esclarecer o tipo de veículo que o autor se utilizava no seu trabalho.

7. Quanto aos interstícios de 08/03/1976 a 12/07/1976 e de 10/07/1984 a 19/06/1986, embora
o autor demonstre ter atuado como ajudante de eletricista e eletricista “B” nas empresas
Sobenial S.A e Sermel Constuções Elétricas Ltda. (Evento 1 CTPS 8 fl.14 e Evento 1 CTPS
10 fl.10), não foi juntado laudo técnico, PPP ou formulários/informações da empresa
acerca da voltagem a que se submetia enquanto na execução de suas atividades.

8. Para eletricistas, até o ano de 1997 a exposição à eletricidade com tensão maior que 250
volts era considerada perigosa pelo Decreto 53.831/1964, item 1.1.8, de onde se infere a
exigência da comprovação da efetiva exposição do trabalhador. Todavia, até 05/03/1997, o
segurado poderia comprovar a exposição por qualquer meio de prova documental, até mesmo
através de informações da empresa, porquanto vigente a Lei 9.032/1995. Logo, diante da
exigência legal de comprovação por meio de documentação específica, os períodos acima não
podem ser considerados como especiais.

9. No tocante ao trabalho no período de 17/03/1982 a 21/12/1984, observa-se que ao autor
trabalhou na empresa Telemont – Engenharia e Telecomunicações Ltda. (Evento 1 CTPS8
fl.7) na função de instalador, a qual, ao contrário do afirmado no recurso, não se enquadra
nas disposições do Código 2.4.5 do Decreto 53.831/1964 na qual se inserem apenas os
telegrafistas, telefonistas e rádio operadores de comunicações.

10. Diante de todo o exposto, voto por conhecer o recurso do autor, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000302357v3 e do código CRC b1eeba56.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5007191-21.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RENATO CESAR GOMES SILVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR A
29/04/1995. CTPS. GUARDA E VIGILANTE. ENQUADRAMENTO LEGAL. ATÉ
05/03/1997. EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. CTPS E PPP. PERÍODO
POSTERIOR A 05/03/1997. PPP. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE
FOGO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES COMO VIGILANTE DE FORMA
HABITUAL E PERMANENTE. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
 
1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 29) que julgou
parcialmente procedente o pedido do autor para reconhecer os períodos de 23.12.1983 a
22.7.1991; 18.2.1991 a 2.3.1995; 1.3.1995 a 15.12.1996 e 24.4.1999 a 31.10.2017 como
tempo especial, com consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, a partir da DER (19.01.2018). Alega, em síntese, que relativamente ao período
anterior a 28/04/1995 que era possível o reconhecimento de tempo especial por
enquadramento com base na categoria profissional no caso dos guardas, sendo que
relativamente aos vigilantes há necessidade de comprovação de periculosidade; no que se
refere ao período posterior, que deve haver comprovação de exposição a agente nocivo de
forma habitual e permanente, uma vez que a periculosidade deixou de constar no rol de
agentes nocivos após o advento do Decreto 2.172/1997; inobservância do disposto no art. 195,
§ 5º e 201, Caput, da CRFB/1988 e correção e juros na forma do art. 1º F da Lei 9.494/1997
com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009. Contrarrazões (Evento 40).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
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prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade. 

4. Até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial
em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador aos Decretos 53.831/1964
83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da categoria profissional. A partir
dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico ou o PPP correspondente.

5. Na situação específica do vigilante, tem-se que, até 05/03/1997, a atividade é enquadrada
por analogia à atividade de guarda, em relação a qual se exigia inerentemente o uso de arma
de fogo, logo, se da principal se exige, daquela que é admitida por similaridade, não menos (A
Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe 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.”). Por isso, na hipótese, mesmo quando não
há menção direta e assim a comprovação do uso de arma de fogo por meio de formulário DSS
8030, PPP etc, tal se presume pela atividade fim (vigilante). Notadamente pela espécie de
empresa empregadora, de vigilância patrimonial e segurança de valores, ou seja, cuja
característica é de vigilância armada, inerente ao efetivo cumprimento da proteção oferecida
no transporte e proteção de valores. Logo, durante a vigência do Decreto 53.831/64, só
revogado em 05/03/1997 pelo Decreto nº 2.172/97, basta a cópia da CTPS a comprovar o
cargo de vigilante em empresas de segurança patrimonial.
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6. Registre-se que mesmo após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, é possível, o
reconhecimento da periculosidade da atividade de vigilante para fins previdenciários, por
analogia a precedente do STJ, que em sede de Recurso Especial Repetitivo (RESP
1306113/SC), reconheceu o direito dos eletricistas a terem período considerado especial até os
dias atuais, por periculosidade da atividade. Até a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que é possível reconhecer
como especial o tempo trabalhado na função de vigilante, com porte de arma de fogo, em
período posterior à edição da Lei 9.032/95. Na decisão, o relator considerou que se o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), lavrado com a observância das exigências previstas na
legislação, deixa claro que, se houve trabalho na função de Vigilante, com o uso de arma de
fogo, resta configurado o risco à integridade física e à própria vida. Confira-se (AC
01556777820154025117-RJ):

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS
LABORADOS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIGILANTE. USO DE ARMA
DE FOGO. APELO PROVIDO. - A parte autora objetiva a concessão de
aposentadoria especial (espécie 46), com o pagamento de atrasados desde a
data de entrada do requerimento administrativo – DER (26/11/2012), com o
reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 21/05/2012, no
qual laborou como "Vigilante", com porte de arma de fogo. - O PPP
apresentado ao feito foi devidamente lavrado com a observância das exigências
previstas na legislação, nele constando os nomes dos responsáveis técnicos e a
assinatura do representante legal da pessoa jurídica empregadora, não
havendo qualquer impeditivo para o reconhecimento do trabalho como especial
no período pleiteado, sendo claro no sentido de que o demandante laborou
junto à pessoa jurídica SBIL SEGURANÇA BANCÁRIA E INDÚSTRIA LTDA,
exercendo a função de "Vigilante", tendo tal documento relatado que as
atividades por ele desenvolvidas consistiam em vigiar dependências e áreas
públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos
como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelar pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e
regulamentos; recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, e que o mesmo
usava arma calibre 38. - Os lapsos compreendidos de 29/04/1995 até
21/05/2012 podem ser caracterizados como especiais, fazendo jus o segurado
ao benefício de aposentadoria especial, eis que, mediante o acréscimo dos
períodos já reconhecidos como especiais pelo INSS (13/01/1986 a 28/04/1995),
observa-se que o requerente perfaz mais de 25 anos de labor especial.- Apelo
do autor provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
da parte autora, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 17/11/2016.
Relator:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

7. Diante das explanações em epígrafe, não há óbice ao reconhecimento do tempo especial
quanto aos períodos de 23.12.1983 a 22.7.1991; 18.2.1991 a 2.3.1995; 1.3.1995 a 28.04.1995,
máxime considerando que, de acordo com as cópias das CTPS’s juntadas (Evento 1 CTPS6
fls.05/09), o autor trabalhou executando serviço de vigilante para as empresas Servitran
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Vigilância e Transporte de Valores Ltda., VIP Vigilância Individual e Particular Ltda. e SEG –
Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S.A e no interstício de 29.04.1995 a
15.12.1996 como vigilante na empresa SEG – Serviços Especiais de Segurança e Transporte
de Valores S.A  (Evento 01 CTPS6 fl.9). Nessa época, como dito, era possível o
reconhecimento por enquadramento aos Decretos (no caso, equiparação à atividade de
guarda) até 28/04/1995 e, após essa data, até 05/03/1997, porque exercia atividades em
empresa de segurança patrimonial.

8. Quanto ao período de 24/04/1999 a 31/10/2017, consta nos autos PPP (Evento 01 PPP7)
demonstrando que o autor trabalhou na empresa Visel Vigilância e Transporte de Valores
Ltda., na função de vigilante, portando arma de fogo durante todo o interstício de forma
habitual e permanente. O referido documento encontra-se subscrito pelos profissionais
legalmente habilitados para os registros ambientais, assim como pelo representante legal da
empresa, estando formalmente apto para a comprovação da periculosidade no interstício
referido. 

9. Não há o que se falar, ainda, em ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, 195, § 5º e 201, todos da
CRFB/1988, tendo em vista que o eventual acolhimento da pretensão autoral consiste no
exercício de função estritamente jurisdicional, qual seja, zelar pelo fiel cumprimento da lei no
caso concreto ora apresentado, sendo que a concessão do benefício a parte autora, decorrente
de eventual sentença de procedência do pedido, consubstancia um dos possíveis resultados da
interpretação da lei aplicável ao caso concreto.

10. No que se refere aos juros e à correção monetária, a sentença está em consonância com o
entendimento pacificado nesta Turma Recursal, no sentido de que os atrasados devem ser
corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da
citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os
juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações
referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros
de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a
tese sustentada pelo INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de
se falar também em modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS mas, no mérito, negar-lhe
provimento provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de
custas. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do
art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.
 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000318785v3 e do código CRC 6d58f131.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5005426-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IZA MARIA DE VITA MACIEL (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADES CONCOMITANTES, OU SEJA, SIMULTANEAS, PORÉM DISTINTAS,
QUE GERAVAM FILIAÇÃO AO RGPS, PODEM SER “FRACIONADAS” PARA FINS DE
APROVEITAMENTO (AVERBAÇÃO) EM REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS.
RECURSO DO INSS CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 12) que julgou
 procedente o pedido da autora, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos integrais, sem incidência do fator previdenciário, mediante
reconhecimento da possibilidade de fracionamento de períodos de contribuições
concomitantes no RGPS, para utilização como tempos de contribuição autônomos para
obtenção de aposentadorias em regimes diversos (regime próprio de previdência e RGPS).  O
INSS alega, em síntese, que o período anterior a 30/09/2000 já foi utilizado pela parte autora
para aposentadoria no Regime Próprio dos Servidores do Estado do ES, afirmando que o
referido período foi prestado em regime celetista com filiação ao RGPS, portanto, somente
pode ser computado uma única vez, não obstante hajam vínculos e contribuições
concomitantes, caso contrário, em se aceitando a pretensão de separação para nova contagem
no RGPS configura duplicação dos períodos concomitantes. Contrarrazões (Evento 29).

VOTO

2. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

(...) 
A autora formulou requerimento administrativo de aposentadoria especial (NB
46/164.511.224-9) em 7/2/2018. No requerimento administrativo, a
representante da autora informou que, apesar de se tratar de requerimento de
aposentadoria especial, aceitaria a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição sem a incidência do fator previdenciário  (Evento 5, PROCADM1,
fl. 2).
O INSS indeferiu o requerimento administrativo de aposentadoria especial, não
tendo admitido o enquadramento de atividade especial em nenhum período. O
réu, contudo, não apurou o somatório de tempo de contribuição para fins de
análise da possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo de
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contribuição sem a incidência do fator previdenciário (Evento 5, PROCADM1).
Na petição inicial, a autora indicou que pretende computar os seguintes
períodos de contribuição para a concessão da aposentadoria pleiteada:

Período:                                         Vínculo:

01/08/1985 a 31/05/1993...............Contribuinte individual

01/07/1993 a 30/04/1994...............Contribuinte individual

01/07/1994 a 30/06/1995...............Contribuinte individual

04/08/1995 a 01/05/1999...............SESI

01/06/1999 a 31/03/2016...............Contribuinte individual

Todos os períodos indicados na petição inicial já estão registrados no CNIS
(Evento 11).
A autora é beneficiária de aposentadoria estatutária, gerida pelo IPAJM, desde
6/6/2016. Para a concessão da aposentadoria estatutária, foram averbados
mediante contagem recíproca os períodos de 27/11/1985 a 31/3/1990 e de
1º/4/1990 a 30/9/2000, de filiação ao RGPS (Evento 1, DECL7).
Segundo o extrato do CNIS, a autora manteve vínculo de emprego com o
Município de Vila Velha entre 27/11/1985 e 2/4/1990. Também manteve vínculo
de emprego com o Instituto Estadual de Saúde Pública entre 23/1/1990 e
30/9/2000 (Evento 1, CNIS8). Esses são os dois vínculos averbados pelo IPAJM
mediante contagem recíproca e utilizados na concessão da aposentadoria
estatutária.
Concomitantemente a esses vínculos empregatícios, a autora recolheu
contribuições previdenciárias na qualidade de autônoma/contribuinte
individual nos períodos de 1º/1/1985 a 31/5/1993, 1º/7/1993 a 30/4/1994,
1º/7/1994 a 30/6/1995 e 1º/6/1999 a 31/3/2016. A autora ainda manteve outro
vínculo de emprego com o Serviço Social da Indústria – SESI entre 4/8/1995
e 31/5/1999 (Evento 1, CNIS8).
No presente caso, a autora almeja computar integralmente todos esses períodos
de contribuição não utilizados na concessão da aposentadoria estatutária para
fins de obtenção de aposentadoria pelo RGPS.
No processo administrativo, o réu desconsiderou o vínculo de emprego com o
SESI e todos os períodos de recolhimento de contribuinte individual anteriores
a 1º/10/2000 (Evento 5, PROCADM1, fls. 59-62).
O réu sustentou “que este período anterior a 30/09/00 foi todo prestado em
regime celetista com filiação ao RGPS, por isso somente pode ser computado
uma vez apesar de haver vínculos e contribuições concomitantes. Vê-se que a
Autora JÁ UTILIZOU o tempo de serviço precitado para o recebimento de
vantagens pecuniárias no RPPS. Assim, em consonância com o disposto 441,
caput, da IN 77/2015, NÃO cabe ao INSS considerar o período que já foi
averbado pelo órgão público para fins de RPPS” (Evento 6).
Não assiste razão ao réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
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consolidou no sentido da admissibilidade de separar (fracionar) tempos de
serviços exercidos em duas atividades concomitantes regidas pela CLT, de
maneira que a contagem de um deles para concessão de aposentadoria pelo
RGPS não impede que o outro possa ser averbado em regime próprio de
previdência para fins concessão de aposentadoria estatutária. Cito, por
exemplo, o seguinte julgado da Segunda Turma do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. APROVEITAMENTO DE
TEMPO EXCEDENTE. ART. 98 DA LEI Nº 8.213/91. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
1. A norma previdenciária não cria óbice 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. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgREsp 1.335.066, Rel. Mauro Campbell Marques, DJE
06/11/2012)
Para demonstrar que o caso julgado pelo STJ se equipara ao presente caso
concreto, transcrevo os seguintes trechos do voto do ministro relator do AgREsp
1.335.066: (omissis)
No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o segurado havia
trabalhado até 30/6/1994 com dois vínculos de trabalho regidos pela CLT e
com filiação ao RGPS. Averbou o tempo de contribuição referente a um dos
vínculos para obter aposentadoria de servidor público em regime próprio de
previdência e pretendia aproveitar o outro tempo de contribuição
concomitante para obter uma segunda aposentadoria no RGPS. E o Superior
Tribunal de Justiça rejeitou a tese de que o tempo de contribuição em
atividades concomitantes regidas pelo RGPS é uno e infracionável.

 No presente caso, a situação é semelhante. A autora manteve atividades
concomitantes, mas distintas, que geravam filiação ao RGPS e que, portanto, podem ser
consideradas como dois períodos de tempo de contribuição autônomos, podendo ser
“fracionados” (separados) para averbação em regimes previdenciários diferentes, mediante
contagem recíproca. 

Não é esse o meu entendimento pessoal sobre a matéria, mas sigo a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe uniformizar a interpretação da legislação
federal.

O somatório dos períodos indicados na petição inicial (e já cadastrados no
CNIS) corresponde a 30 anos, 2 meses e 28 dias de tempo de contribuição:

Período:                                        Somatório:

01/08/1985 a 31/05/1993              7 a 10 m 0 d

01/07/1993 a 30/04/1994              0 a 10 m 0 d
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01/07/1994 a 30/06/1995              1 a 0 m 0 d

04/08/1995 a 01/05/1999              3 a 8 m 28 d

01/06/1999 a 31/03/2016              16 a 10 m 0 d

Total............................................. 30 a 2 m 28 d
A autora pediu a concessão da aposentadoria sem a aplicação do fator
previdenciário. Em 7/2/2018, data do requerimento administrativo, já estava em
vigor o art. 29-C da Lei nº 8.213/91, introduzido inicialmente pela Medida
Provisória nº 676/2015, supervenientemente convertida na Lei nº 13.183/2015:
“Art. 29-C. 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:
II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observando o tempo
mínimo de contribuição de trinta anos;”
Em 7/2/2018, a autora, nascida em 15/5/1961 (Evento 1, HABILITAÇÃO4),
contava com 56 anos de idade.
Somados o tempo de contribuição e a idade, a autora completou 86 pontos (=
30 + 56). Como completou mais de 85 pontos, a autora tem direito à
aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator
previdenciário desde o requerimento administrativo.

3. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. O art. 96, inciso I, da Lei 8.213/1991 veda a contagem recíproca do mesmo
período de labor já computado em um Regime para fins de percepção de benefício em outro, e
não a contagem de "tempos de serviço" diversos, apenas prestados de forma concomitante. Já
o inciso II do mesmo dispositivo legal veda a contagem do mesmo tempo exercido
simultaneamente no serviço público e o de atividade privada, quando se tratar de contagem
recíproca. Dessa forma, o tempo será contado uma única vez. No caso em tela, a parte
autora exercia as atividades concomitantes, ou seja, simultaneamente, porém distintas, e
que geravam filiação ao RGPS, podendo ser “fracionadas” para fins de aproveitamento
(averbação) em regimes previdenciários diversos. (Processo APELRE 201050010031900
APELRE - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – 578441 Relator(a) Desembargador
Federal MESSOD AZULAY NETO Sigla do órgão TRF 2 Órgão julgador SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data:03/05/2013 Data da Decisão 18/04/2013
Data da Publicação 03/05/2013). 

4. Isso posto, voto por conhecer o recurso do INSS, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000322086v3 e do código CRC d6e5db0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5007261-38.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILSON ZANETTE (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RUIDO.
METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DO RUIDO COMPATIVEL COM A DA
FUNDACENTRO. SUBMISSÃO A RUÍDO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE HISTOGRAMAS OU MEMÓRIAS DE
CÁLCULOS PARA MEDIÇÃO DE RUÍDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 27) que julgou
parcialmente procedente o pedido do autor mediante o reconhecimento dos períodos de tempo
especial de 03.01.1986 a 01.09.1986 e 20.11.2003 a 13.04.2018, bem assim para conceder a
este último o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 20/04/2018 (data do
requerimento administrativo), sem incidência do fator previdenciário. Aduz, em síntese, a
necessidade de utilização das metodologias e procedimentos definidos na NHO-01 da
FUNDACENTRO. Contrarrazões (Evento 37).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
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comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. De acordo com os PPP’s anexados (Evento 1 PPP12) o autor trabalhou na empresa
Supergasbrás Energia Ltda. como técnico de segurança e meio ambiente, ficando exposto
durante todo o interregno discutido no recurso (de 20/11/2003 a 13/04/2018), ao agente
nocivo ruído de 86,5 decibéis, acima, portanto, do limite previsto na legislação vigente à
época. 

6. No tocante à técnica de medição utilizada, tal se deu pela dosimetria, em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho).

7. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece
metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente
por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho;
estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de
medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente;
prevê interpretação dos resultados. 
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8. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306) decidiu que
para períodos anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro,
conforme normas da NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do
ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO
(órgão do Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item
5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), não sendo mais admissível apenas a utilização de
decibelímetro.

9. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatício de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55,
caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319889v3 e do código CRC 60fa3dd5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 0020478-23.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: IDICEL RUBENS BOSI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE
19/11/2003 A 21/06/2007. AGENTE NOCIVO RUÍDO. AUSÊNCIA DE LAUDO
TÉCNICO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA M ANTIDA  NA ÍNTEGRA.

1. O autor interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 49) que julgou
improcedentes os seus pedidos de conversão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, o reconhecimento de atividades
especiais no período de 08/08/2000 a 21/06/2007 e subsequente revisão da RMI do seu
benefício de aposentadoria. Aduz, em síntese, que a empresa não forneceu a cópia do laudo;
que os PPP’s informam que a empresa não possuía laudo técnico e que a questão não foi
objeto de análise na sentença. Requer, por fim, que a revisão retroaja seus efeitos financeiros à
DER. Contrarrazões (Evento 58). 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
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Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. Ao ensejo, trago à colação a sentença atacada:

(...)
Enquadramento de atividade especial: período de 8/8/2000 a 21/6/2007

Esse período foi contado para efeito de concessão da aposentadoria como
tempo comum (evento 7, PROCADM6, fl. 60). 
O autor juntou o PPP ao processo administrativo. O PPP emitido pela empresa
Pointer Engenharia e Construções Ltda., referente ao período 8/8/2000 a
21/6/2007, relatou risco ergonômico por esforço físico e exposição a ruído em
intensidade equivalente a 86,3 dB (A) (evento 7, PROCADM6, fls. 25-27). 
Quanto ao agente ergonômico esforço físico, o regramento previdenciário não
prevê tal espécie de agente nocivo. 
Quanto ao 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 serviço especial aquele durante o
qual for comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de
pressão sonora superior a:
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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
Do período descrito no documento, no interstício compreendido entre 8/8/2000
e 18/11/2003 o nível médio de pressão sonora não extrapolava o limite de
tolerância estipulado pela legislação vigente. Por isso, fica descartada
qualquer possibilidade de reconhecimento de atividade especial no período de
8/8/2000 a 18/11/2003.
Em relação ao período de 19/11/2003 a 21/6/2007, o nível de ruído informado
superava o limite de tolerância vigente. Contudo, o INSS aduziu impugnação
objetiva ao PPP.
Na contestação, o INSS alegou que o "PPP apresentado pela Parte Autora NÃO
contém elementos para a comprovação da efetiva exposição aos agentes
nocivos (fls. 54/56). No que concerne ao agente nocivo RUÍDO, o PPP NÃO
apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho. NÃO se
forneceu a MEMÓRIA DE CÁLCULO ou HISTOGRAMA das medições
realizadas em toda a jornada de trabalho; efetuando, erroneamente, MEDIÇÃO
ÚNICA DE NÍVEL de pressão sonora". Também alegou que "o responsável
pelos registros ambientais assina somente para o período posterior a
16/05/2007".
O PPP não tem valor probatório absoluto. Ele constitui mero formulário
preenchido pelo empregador. A validade do PPP pressupõe que suas
informações tenham suporte em laudo técnico emitido por engenheiro de
segurança do trabalho ou médico do trabalho. Se o PPP prestar informações
não confirmadas pelo laudo técnico, ele é inválido. Prevalece a presunção de
que o PPP sempre reflete o teor de laudo técnico. Essa presunção, porém, é
relativa, admite prova em contrário. E o INSS pode requerer a exibição do
laudo técnico justamente para poder compará-lo com o PPP e conferir-lhe a
validade.

O art. 265, § 4º, da Instrução Normativa INSS nº 77/2015 dispõe que “O PPP
dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação
de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu
preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em
laudo técnico pericial”.
Por outro lado, o § 5 do art. 265 da mesma instrução normativa dispõe que
“Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para
confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com §
7º do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS”. O § 7º do art. 68 do
Decreto nº 3.048/99 prevê que, se necessário, o INSS pode confirmar as
informações contidas nos documentos apresentados para comprovação de
exposição do segurado aos agentes nocivos. 
O INSS pode, mas não é obrigado a aceitar a informação relatada no PPP
quanto ao nível de ruído. O INSS pode presumir que o PPP reflete precisamente
a conclusão do LTCAT, mas, se tiver qualquer dúvida quanto a isso, pode, sim,
exigir a exibição deste último documento para conferir a compatibilidade entre

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 389



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 394/435

0020478-23.2017.4.02.5050 500000302806 .V3 JES10415© JES7060

PPP e LTCAT.
Esse entendimento está em conformidade com a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça: em regra, o LTCAT é dispensável quando exibido
PPP, mas, se o INSS impugnar o PPP, o LTCAT pode ser exigido. Eis o
precedente da Primeira Seção, julgado em sede de pedido de uniformização de
jurisprudência interposto contra acórdão da Turma Nacional de
Uniformização:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE
QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP. 1.
Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (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), na medida que 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. 2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito
acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não
foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às
informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo,
por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da
exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído". 3. Pedido de uniformização
de jurisprudência improcedente. (PETIÇÃO Nº 10.262 - RS (2013/0404814-0),
Primeira Seção, Rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, DJe 16/02/2017)
O autor foi intimado para exibir o laudo técnico de condições ambientais do
trabalho que teria orientado o preenchimento do referido PPP (evento 19). Foi
sucessivamente deferida dilação do prazo para a apresentação do documento
por diversas vezes (eventos 24, 28, 32, 36 e 43). Contudo, o autor não cumpriu
a diligência e requereu o prosseguimento do feito (evento 47, PET1).
Com a impugnação ao PPP e uma vez frustrada a exibição do LTCAT, a prova
da  condição especial de trabalho ficou insuficiente.

6. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. O INSS impugnou o PPP juntado pela parte autora. Em
vista disso, o Juízo sentenciante entendeu pela necessidade de apresentação do LTCAT, de
modo a se certificar a respeito dos agentes nocivos descritos naquele documento (o PPP
apontava exposição do autor a ruído em intensidade equivalente a 86,3 decibéis, conforme se
extrai do Evento 7 PROCADM6 fls.25/27, acima dos limites legais relativamente ao
interstício de 19/11/2003 a 21/06/2007). Instado a se manifestar a respeito por várias vezes, o
autor não cumpriu a diligencia. 
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7. Em grau de recurso, o autor alega que a empresa não possuía LTCAT. Todavia, para fins de
aferição do agente nocivo ruído, sempre houve exigência por parte da legislação de laudo
técnico, conforme registrado em epígrafe. O PPP é permitido como prova de tempo especial
para o agente nocivo ruído, desde que consubstanciado no respectivo laudo técnico. Se não há
laudo técnico no período em debate, o PPP não pode ser aceito como prova da especialidade
de trabalho do autor, mostrando-se inócuo.

8. Ao contrário do que afirma no recurso, a problemática foi devidamente examinada na
sentença. Perde objeto o pedido de revisão do benefício, já que não há período especial a ser
reconhecido.

9. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto pelo autor, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000302806v3 e do código CRC ad15779d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5006544-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILBERTO MORAES DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RUIDO.
METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DO RUIDO COMPATIVEL COM A DA
FUNDACENTRO. SUBMISSÃO A RUÍDO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE HISTOGRAMAS OU MEMÓRIAS DE
CÁLCULOS PARA MEDIÇÃO DE RUÍDO. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS
REGISTROS AMBIENTAIS CONSTANTE DO LTCAT. RECURSO DO INSS
CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 20) que julgou procedente
o pedido do autor para condená-lo em averbar como tempo especial, o período de atividade de
002.01.2003 a 25.01.2012 e a conceder a este último o benefício previdenciário de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, de nº 184.307.071-2, a partir do requerimento
administrativo (DER: 04.10.2017). Aduz, em síntese, ausência de responsável técnico pelos
registros ambientais e a necessidade de utilização das metodologias e procedimentos
definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO. Sem contrarrazões.

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
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biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. De acordo com o laudo técnico (Evento 1 PPP12 fls.03/05) o autor trabalhou na empresa
WYZ Comercial de Alimentos Ltda. como carregador de produtos alimentícios, ficando
exposto durante todo o interregno discutido (02/01/2003 a 25/01/2012), ao agente nocivo
ruído de 92,1 decibéis, acima, portanto, do limite previsto na legislação vigente à época. 

6. No tocante à técnica de medição utilizada, tal se deu pela dosimetria, em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho).

7. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece
metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente
por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho;
estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de
medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente;
prevê interpretação dos resultados. 
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8. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306) decidiu que
para períodos anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro,
conforme normas da NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do
ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO
(órgão do Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item
5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), não sendo mais admissível apenas a utilização de
decibelímetro.

9. Quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais, observa-se que foi anexado laudo
técnico aos autos, nele constando o profissional responsável pela medição do ruído, como se
infere no Evento 1 PPP12 fl.5.

10. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatício de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55,
caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000322509v2 e do código CRC a4e081fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5000437-63.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANGELO ANTONIO FORESTI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. PERÍODOS DE 18/09/1971 E 31/12/1981 E
01/01/1984 A 30/08/1990. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEAS. ALEGAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL
CONTRADITÓRIA E GENÉRICA. PERÍODOS DE 04/2007 E 01/2010. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. RECOLHIMENTOS A MENOR. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte autora interpôs recurso contra sentença (Evento 26) que julgou improcedente o seu
pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos de
trabalho rural (segurado especial) entre 18/09/1971 e 31/12/1981 e 01/01/1984 a 30/08/1990,
bem assim a averbação das competências de abril de 2007 e janeiro de 2010. Aduz, em
síntese, quanto ao tempo de trabalho rural, a existência de início de prova material
corroborado por prova testemunhal e que, relativamente aos recolhimentos como contribuinte
individual, que as contribuições foram recolhidas observando o salário mínimo vigente e que,
caso contrário, lhe deveria ter sido oportunizado, ao menos, o complemento das contribuições.
Contrarrazões (Evento 47).

VOTO

2. A EC 20/1998 estabeleceu o requisito de tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e
cinco) anos para o segurado e de 30 (trinta) anos para a segurada, extinguindo a aposentadoria
proporcional. Para os filiados ao regime até a sua publicação (15/12/1998), foi assegurada
regra de transição, de forma a permitir a aposentadoria proporcional: previu-se o requisito da
idade mínima de 53 anos para o segurado do sexo masculino e de 48 a nos para as seguradas
do sexo feminino e um acréscimo de 40% (quarenta por cento) do tempo que faltaria para
atingir os 30 ou 35 anos necessários pela nova legislação. Há necessidade de comprovação do
tempo de serviço mediante início de prova material, afastada a prova exclusivamente
testemunhal, exceto por motivo de caso fortuito ou de força maior (arts. 55 e 108 da Lei
8.213/1991).

3. Quanto ao labor rural, é necessário que o segurado comprove, mediante início de prova
material válido e consistente, o exercício de labor rural, ainda que de forma descontínua, do
período que pretende averbar, devendo esse início de prova material, se não referir o período
inteiro de atividade rurícola, ser complementado por prova testemunhal convincente e
robusta.
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4. Ao ensejo, trago à colação a sentença atacada:

(...)
No caso em tela, dentre a documentação apresentada, reputo ser servível como
início de prova material a ficha de sindicato dos trabalhadores rurais, datada
de abril de 1987; título de eleitor, datada de maio de 1978 e declaração de
proprietário rural, de 1984, todos trazendo a qualificação do autor, como
trabalhador rural.
O certificado de aprovação e ficha de avaliação escolar nada mencionam
acerca do trabalho rural ou ligação do autor ao meio rural, sendo frágil para
servir como início de prova.
Vê-se que a documentação mais antiga indicando a condição de
lavrador/trabalhador rural da parte autora remete ao ano de 1978 e apesar de
citar ter exercido atividades rurais juntamente com os pais e a família, no
Município de Linhares/ES, não há nos autos documentos indicando a condição
de seus genitores como lavradores/trabalhadores rurais/agricultores, nem
relativos às propriedades trabalhadas.
A prova testemunhal colhida em audiência foi frágil quanto ao labor rural do
autor e da família, vejamos:
Depoimento pessoal: começou a trabalhar no meio rural em Bebedouro, região
localizada no Município de Linhares/ES, por volta dos 10 a 11 anos; seus pais,
Valdemar e Dejanira, foram meeiros de Antônio Scandian, que faleceu; a
mesma propriedade foi comprada por Otávio Arpini, onde a família
permaneceu até 1980, quando o autor tinha 21 anos; em 1980, o autor foi com
os pais e dois irmãos para o Pará, onde todos trabalharam em Serraria, e onde
ficaram por dois anos; voltaram para Domingos Martins em 1982 ou 1983,
onde voltaram a trabalhar como meeiros, mas não se recorda do nome do
proprietário; autor casou em 1988; de 1986 a 1990, trabalhou como meeiro em
propriedade em Linhares, na propriedade de Brás Casagrande, depois Otávio
Arpini; depois de 1990, foi trabalhar na cidade.
Testemunha Wanthuyr José Zanotti: foi proprietário em Domingos Martins até
1990; a família do autor veio do Pará para trabalhar na sua propriedade, de
1981 até 1984; já conhecia a família antes dessa data; a família era composta
de 5 membros e cultivavam café e verdura; conheceu a família em Bebedouro,
onde eram meeiros; depois de 1984, a família do autor foi para Linhares.
Testemunha João Loiola de Jesus: conhece o autor há quase 40 anos; na época,
o autor morava com a família, que era meeira em Linhares; não se recorda o
nome do proprietário; depoente frequentava a casa dos pais do autor; eles
foram para Victor Hugo, em Domingos Martins, depois foram para outro
Estado, depois voltaram para Linhares; autor casou e veio morar em Vitória
por volta de 1990.
Testemunha Américo Encarnação Rodrigues: conhece o autor há muitos anos,
quando ele trabalhava com pai na roça, na região de Bebedouro, Linhares;
depoente frequentava a casa dos pais do autor; o pai do autor era Valdemar,
que era meeiro; não conheceu o proprietário da Fazenda; Valdemar passou um
período fora, em outro Estado; não sabe se Valdemar levou a família consigo;
depois, Valdemar voltou para Bebedouro; o casamento do autor foi em Victor
Hugo, Domingos Martins.
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Há contradição entre as informações prestadas pelo autor e a prova
testemunhal. O autor, na exordial, informou que, durante o período de janeiro
de 1981 a janeiro de 1984, dedicou-se às lides urbanas, porém a primeira
testemunha depôs que, nesse período, o autor desempenhou atividades em sua
propriedade rural, localizada em Domingos Martins/ES.
Os depoimentos das duas últimas testemunhas foram genéricos. Os depoentes
não souberam informar o nome do proprietário rural quando do alegado
trabalho rural da família em Linhares/ES, tendo pouco conhecimento dos fatos.
 

Sendo assim, com base nos elementos de provas carreados aos autos, não
reconheço o tempo de serviço rural da parte autora nos períodos de 18.9.1971
a 31.12.1981 e 1.1.1984 a 30.8.1990, em virtude da fragilidade das provas.
Quanto ao reconhecimento das competências abril/2007 e janeiro/2010, sabe-se
que o contribuinte individual (autônomo) é segurado obrigatório da
Previdência Social e somente faz jus à contagem do tempo de serviço, caso
comprove o efetivo exercício da atividade laboral e o recolhimento das
contribuições previdenciárias relativa ao período respectivo. A
responsabilidade pelo pagamento das contribuições previdenciárias recai sobre
o próprio segurado, nos termos do art. 30, II, da Lei 8.212/91.
Tais competências constam no CNIS do autor, mas não foram computadas no
seu tempo de contribuição e como carência para efeitos previdenciários. O
INSS sustenta que elas foram recolhidas abaixo do valor mínimo, motivo pelo
qual não podem ser consideradas.
O art. 28, III, da Lei 8.212/91, diz que o salário de contribuição do contribuinte
individual corresponde à remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, observado o limite máximo a
que se refere o § 5º.
Já no § 3º, desse mesmo artigo, estabelece que o limite mínimo do salário-de-
contribuição é o piso salarial da categoria (legal ou normativo) ou inexistindo
este, o salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme
o ajustado e o tempo trabalhado durante o mês.
Assim, se as contribuições previdenciárias recolhidas pelo contribuinte
individual estiverem em valores inferiores ao mínimo legal vigente, por certo,
não podem ser computadas como tempo de contribuição e carência.
Pelas informações extraídas do CNIS do autor juntado na réplica (evento 14), é
possível aferir que na competência de “abril de 2007”, a contribuição foi
recolhida com base no salário de contribuição no valor de R$ 350,00 (trezentos
e cinquenta reais), quando a partir de abril de 2007, o salário mínimo passou
para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
Da mesma maneira, ocorreu na competência “janeiro de 2010”, em que  o
salário de contribuição, relativo à contribuição recolhida, foi no valor de R$
465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), quando o salário mínimo vigente
era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).
Nota-se, assim, que ambas as contribuições foram recolhidas abaixo do salário
mínimo vigente, motivo pelo qual não podem ser consideradas no cálculo de
tempo de contribuição da parte autora, sem que haja a sua devida

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 391



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 402/435

5000437-63.2018.4.02.5001 500000304336 .V4 JES10415© JES7060

complementação, o que a parte autora pode providenciar em sede
administrativa.
Nesses termos, rejeito a pretensão autoral.

5. Entendo que a sentença a quo, nesse pormenor, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal. Com efeito, no que tange ao tempo de
trabalho rural, na condição de segurado especial, observa-se, a partir do cotejo da prova
documental que instrui a petição da autora, que a documentação trazida para fins de
comprovação de trabalho rural nos períodos de 18/09/1971 e 31/12/1981 e 01/01/1984 a
30/08/1990 não favorecem ao autor.
 
6. Como início de prova material de trabalho rural em regime de economia familiar, a parte
autora anexou certificado de dispensa de incorporação datado de 1978 (Evento 1
PROCADM8 fl.16); título de eleitor de 21/09/1981 (Evento 1 PROCADM8 fl.16); declaração
de proprietário rural de 29/03/1984 (Evento 1 PROCADM8 fl.18); além de fichas escolares. 

7. Convém esclarecer, a princípio, a comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em
início de prova material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova
exclusivamente testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149 do STJ. 

8. O certificado de dispensa de incorporação, embora se mostre documento idôneo para
atestar trabalho rural, no caso não informa a profissão exercida pelo mesmo à época. O
mesmo se pode afirmar acerca dos documentos escolares que também não trazem a
profissão do autor nem de seus pais nos períodos a que se referem. Consigne-se que o
simples fato de haver fixado residência em área rural não induz à conclusão lógica de que ele
e sua família efetivamente exercessem atividades rurícolas em regime de economia de
subsistência.

9. O autor juntou ainda título de eleitor com data em 21/09/1981 (Evento 1 PROCADM8
fl.16), no qual consta a sua profissão como lavrador. Todavia, o cotejo com os demais
elementos de provas dos autos, quais sejam, cópias da CTPS e do CNIS do autor
(respectivamente Evento 1 PROCADM8 fl.7 e Evento 1 INFBEN7 fl.3), demonstram que
nesta época ele trabalhava na condição de  empregado (celetista) “braçal” na empresa Serraria
Itaipú. Além disso, é possível observar que em outros períodos nos quais o autor alega haver
trabalhado como rurícola, em regime de economia familiar, esteve, na realidade, trabalhando
como empregado celetista, como, por exemplo, o interstício de 03/05/1982 a 01/09/1982, em
que trabalhou com “serviços gerais” na empresa Madeireira Vitória Ltda. (Evento 1
PROCADM8 fl.7 e Evento 1 INFBEN7 fl.3) e também nos intervalos de 01/12/1983 a
31/12/1983 (o qual consta apenas da CTPS – Evento 1 PROCADM8 fl.16) em que trabalhou
como doméstico e de 09/10/1990 a 04/1997, no qual trabalhou em Indústria de biscoitos
(Evento 1 INFBEN7 fl.3).

10. Deste modo, essas inconsistências entre o que foi afirmado na inicial e o conjunto
de prova  dos autos, fragilizam as alegações do autor. Soma-se a isso o fato de que as
testemunhas também se mostraram contraditórias (a primeira delas), e as demais foram

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 391



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 403/435

5000437-63.2018.4.02.5001 500000304336 .V4 JES10415© JES7060

demasiadamente genéricas. 

11. No mais, no que se refere à averbação dos períodos de contribuição dos meses de abril de
2007 e janeiro de 2010, consta do CNIS a informação de que o recolhimento se deu a menor,
devendo o autor, querendo, em um momento oportuno, complementar com o quantum
necessário. O juízo não é obrigado a oportunizar tal faculdade ao autor, nada obstando a que
este, assim que efetuar a complementação necessária, requeira ao INSS a respectiva
averbação. Nesse ponto, mantenho integralmente as razões de decidir adotadas na sentença
impugnada.

12. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000304336v4 e do código CRC 92805c17.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5012342-65.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EZEQUIAS LINO MUNIZ (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODOS DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA OU
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 55, II C/C ART. 29, § 5º, AMBOS DA LEI
8.213/1991. SÚMULA 73 DA TNU E STF (RE771577). RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 7) que julgou procedentes os pedidos
da parte autora de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para: a)
reconhecer tempo de serviço especial no período de 3/4/1984 a 2/11/1984, convertendo-o em
comum; b) computar para fins de carência o período de gozo de benefício por incapacidade de
15/11/1988 a 19/8/2016; c) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/184.307.091-7 com efeitos retroativos a 2/10/2017, data do requerimento administrativo.
 Alega, em síntese, que não é possível computar como carência os períodos em que o
segurado esteve em gozo de benefícios de auxílio doença, posto não haver contribuições
vertidas ao RGPS. Contrarrazões (Evento 22).

VOTO

2. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença quanto à parte impugnada:

(...)
O autor alegou que esteve em gozo de auxílio-doença no período de 15/11/1988
a 31/5/1992 e de aposentadoria por invalidez no período de 1º/6/1992 a
19/2/2015 (evento 1_INIC1, fl. 13). 

Segundo informação da PETROBRAS lançada no PPP, o autor afastou-se do
trabalho por licença médica a partir de 15/11/1988 (evento 4_PROCADM1, fl.
47, item 13.3). 
O autor recebeu aposentadoria por invalidez previdenciária no período de
1º/6/1992 a 19/8/2016 (evento 6). A aposentadoria por invalidez originou-se de
auxílio-doença com DIB em 15/11/1988 (vide "DIB ANT"). Essa informação foi
registrada na CTPS (evento 4_PROCADM1, fl. 25). 
Portanto, o autor esteve em gozo de auxílio-doença no período de 15/11/1988 a
31/5/1992 e de aposentadoria por invalidez no período de 1º/6/1992 a
19/8/2016. A aposentadoria por invalidez foi cessada em decorrência de
superveniente recuperação da aptidão laboral (evento 6, vide "Motivo"). 
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Após a cessação da aposentadoria por invalidez, o autor retomou o vínculo de
trabalho com a PETROBRAS. 
O INSS já computou integralmente no processo administrativo todo o  tempo de
contribuição correspondente ao período de 15/11/1988 a 19/8/2016, de gozo de
benefício por incapacidade (evento 4_PROCADM1, fl. 51):
(omissis)
Contudo, o réu desconsiderou esse período no somatório do tempo de carência:
A legislação previdenciária considera o valor do auxílio-doença como salário-
de-contribuição, quando o aludido benefício for recebido de forma intercalada,
ou, nos dizeres da lei, entre períodos de atividade (art. 29, § 5º, da Lei
8.213/91). Estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada
ao salário-de-contribuição, admite-se por ficção pressupor que o gozo do
benefício previdenciário envolveria recolhimento de contribuições para a
previdência social. Logo, pode ser computado para fins de carência.
A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
dispõe 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”.
Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO
DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA.
CABIMENTO. 1. É possível a contagem, para fins de carência, do período no
qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que
intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei 8.213/91).
Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91),
consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria
norma regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no
art. 60, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não provido. (RESP
1334467, Relator CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJE 05/06/2013)
Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez recebidos pelo
autor foram intercalados com período de contribuição. Logo, devem ser
considerados para fins de carência.

3. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. Com efeito, o art. 55, II, da Lei 8.213/1991 é claro ao dispor
que o tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio doença
deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalamento de contribuições, caso dos autos. 

4. Ademais, o art. 29 § 5ª da Lei 8.213/1991 refere que será considerado para cálculo do
salário de benefício o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como salário-de-contribuição. Logo, se exprime que a intenção do legislador foi
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a de utilizar o período em que o segurado esteve em benefício para os demais fins
previdenciários, não sendo coerente que se desconsidere o período apenas para fins de
carência e tempo de contribuição.

5. A questão, inclusive, não comporta mais debates, encontrando-se pacificada no âmbito dos
tribunais pátrios, tendo sido inserida no texto da Instrução Normativa 77/2015 em virtude do
julgamento da ACP nº 0004103-29.2009.4.04.7100:

Art. 153. Considera-se para efeito de carência:
1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
2009.71.00.004103-4 (novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o
cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por
incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que
intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a
seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016).

6. A TNU também se manifestou a respeito editando a Súmula 73 (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.),
assim como o STF no RE 771577 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em sede de
repercussão geral estabeleceu que é possível o cômputo de auxílio doença como período
contributivo desde que intercalado com atividade laborativa (Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014).

7. Isso posto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art.
55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000307876v2 e do código CRC b538e374.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5013069-24.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SONIA SANTOS TEIXEIRA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO ESPECIAL. PERÍODOS
ANTERIORES A 12/08/1985. AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE
PERMITIDO LEGALMENTE. A EXISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS
REGISTROS AMBIENTAIS EM MOMENTO POSTERIOR NÃO COMPROMETE O PPP
NA HIPÓTESE. PEDILEF 05016573220124058306. CONTAGEM DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS
CONHECIDOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MENTIDA.

1. O INSS e a parte autora interpuseram recursos em face da sentença (Evento 6) que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de
tempo de serviço especial nos períodos de 14/10/1981 a 11/6/1984, 20/9/1984 a 5/4/1986 e
1º/4/1987 a 2/5/1990; procedente o pedido para condenar o réu a reconhecer tempo de serviço
especial nos períodos de 14/10/1981 a 11/6/1984, 20/9/1984 a 11/8/1985 e 2/4/1986 a
5/4/1986, negando a autora, porém, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
Alega o INSS, em síntese, que só podem ser computados como tempo especial os períodos
posteriores a 12/08/1985, considerando que só a partir desta data é que consta responsável
técnico pelos registros ambientais para medição do agente nocivo. A autora, por sua vez, aduz
que o Juízo sentenciante somou de forma equivocada o seu tempo de contribuição,
argumentando que, quando requereu o benefício em 03/04/2017, já contava com tempo
suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Contrarrazões  da autora (Evento 17
CONTRAZ1).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
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diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

6. Ao ensejo trago a colação a sentença impugnada:
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(...)
Inicialmente, verifico que o INSS já admitiu no processo administrativo o
enquadramento de atividade especial nos períodos de 12/8/1985 a 1º/4/1986 e
de 1º/4/1987 a 2/5/1990 (evento 4_PROCADM2, fls 64-65). 
A controvérsia, portanto, se restringe aos períodos de 14/10/1981 a 11/6/1984,
20/9/1984 a 11/8/1985 e 2/4/1986 a 5/4/1986.
Para comprovar condição especial de trabalho nesses períodos, a autora exibiu
Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pela empresa Chocolates
Garoto S.A., acompanhados dos laudos técnicos periciais que os embasaram
(evento 1_PPP7, fls. 29-39). Os documentos informam exposição a ruído em
nível médio equivalente a 88,11 dB(A) nos três períodos controversos de
14/10/1981 a 11/6/1984, 20/9/1984 a 11/8/1985 e 2/4/1986 a 5/4/1986. 
A perícia técnica do INSS sustentou que só há registro de avaliação ambiental a
partir de 12/8/1985 (evento 1_PPP7, fl. 52). Ocorre que, como as condições do
ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, é
razoável supor que em tempos pretéritos a situação era igual ou pior à
constatada na data da avaliação pericial. De acordo coma Súmula nº 68 da
Turma Nacional de Uniformização, “o laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado”.
Desse modo, reconheço tempo de serviço especial nos períodos de 14/10/1981 a
11/6/1984, 20/9/1984 a 11/8/1985 e 2/4/1986 a 5/4/1986.
A conversão desse tempo especial em comum, mediante aplicação do fator de
multiplicação 1,2, representa um acréscimo de 8 meses e 17 dias de tempo de
contribuição: (omissis)
Somados aos 23 anos, 11 meses e 25 dias computados no processo
administrativo (evento 1_PPP7, fl. 71), a autora completou 24 anos, 8 meses e
17 dias de tempo de contribuição até o requerimento administrativo, em
3/4/2017.
Esse somatório de tempo de contribuição é insuficiente para a concessão da
aposentadoria pleiteada.

7. O INSS alega que não há responsável técnico pelos registros ambientais antes de
12/08/1985, razão pela qual este intervalo não deve ser computado como tempo especial.
Aduz que o PPP é formulário preenchido pela empresa e deve ser assinado por seu
representante legal. Que o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho assine o referido
documento, indicados como responsáveis pelos registros ambientais e/ou biológicos. Alega
que a falta de preenchimento dos campos destinados à indicação dos profissionais faz
presumir que o PPP tenha sido elaborado sem suporte em laudo técnico pericial, fato que o
torna nulo. Para o INSS a questão que ora se apresenta não consiste em exigir que o segurado
colacione aos autos o laudo técnico, mas sim que o PPP esteja devidamente preenchido.  

8. No caso, verifica-se que, de acordo com os PPP’s  (Evento 1 PPP7 fls. 29/31 e 35), a autora
trabalhou na empresa Chocolates Garoto S.A nos períodos de 14/10/1981 a 11/06/1984 e
20/09/1984 a 11/08/1985 (interstícios anteriores a 12/08/1985, quando então passou a constar
responsável técnico nos referidos documentos) no setor de bombom maciço, nas funções de
acondicionadora e acondicionadora “c”, ficando submetida ao agente nocivo ruído contínuo
de 88,11 decibéis, acima, portanto, dos limites propostos pela legislação vigente à época. O
PPP apenas traz o responsável pelos registros ambientais constantes do ambiente de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 393



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 410/435

5013069-24.2018.4.02.5001 500000317966 .V3 JES10415© JES7060

trabalho da autora a partir de 12/08/1985. Embora não haja indicação do responsável
técnico no PPP de período anterior, em reavaliação de entendimento pessoal anterior,
considero ser prescindível essa observância, desde que haja indicação do profissional no
respectivo laudo, se responsabilizando pelas anotações constantes no documento. Aliás, é o
que dispõe o PEDILEF 05016573220124058306: “A Turma Nacional de Uniformização, no
julgamento do PEDILEF 05016573220124058306, decidiu que: "a exigência normativa se
posta no sentido de que o PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu
preposto, não se exigindo, por seu turno, a indicação do responsável pelo monitoramento
ambiental dos períodos que se pretende reconhecer". 

9. No tocante ao recurso da autora, esta afirma que quando efetuou o requerimento
administrativo, em 03/04/2017 (Evento 1 PPP7 fl.1), já contava com tempo suficiente para
obter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

10. Examinando os documentos anexados aos autos, dentre os quais as cópias da CTPS
(Evento 1 PPP 7 fls. 02/26), além dos extratos de cálculos feitos pelo INSS no processo
administrativo (Evento 1 PPP 7 fls. 62/65), constata-se que o tempo de contribuição da autora
pode ser resumido no seguinte quadro:

Nome:    Sônia Santos Teixeira                                   
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias Equivalentes  
 a    m    d
14/10/1981    11/06/1984                        972                     1,20                 1.166              3       
 2       10 
20/09/1984    05/04/1986                        563                     1,20                    676              1     
 10         7 
01/08/1986    02/02/1987                        186                     1,00                    186             -         
 6         4 
01/04/1987    02/05/1990                      1.128                     1,20                 1.354              3       
 8       16 
05/05/1992    03/07/1992                          60                     1,00                      60             -         
 1       30 
01/09/1992    16/06/1997                      1.750                     1,00                 1.750              4       
 9       16 
08/12/1997    28/03/2001                      1.207                     1,00                 1.207              3       
 3       21 
01/11/2002    30/11/2002                          30                     1,00                      30             -          -
        30 
21/01/2003    21/05/2003                        121                     1,00                    121             -         
 3       30 
05/06/2003    26/09/2003                        114                     1,00                    114             -         
 3       23 
01/09/2004    30/10/2004                          60                     1,00                      60             -         
 1       30 
17/01/2005    21/02/2005                          36                     1,00                      36             -         
 1         6 
01/02/2006    10/08/2006                        191                     1,00                    191             -         
 6         9 
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04/04/2007    02/07/2007                          90                     1,00                      90             -         
 2       29 
02/05/2008    26/12/2008                        239                     1,00                    239             -         
 7       26 
01/06/2012    02/02/2015                        977                     1,00                    977              2       
 8         4 
01/03/2015    03/04/2017                        765                     1,00                    765              2       
 1         5 
          Total:                9.022            24         8       19 

11. Logo, está correta a sentença, uma vez que a autora, na data do requerimento
administrativo (03/04/2017), ainda não contava com tempo de contribuição suficiente para
obter o benefício respectivo.

12. Isso posto, voto por conhecer os recursos interpostos, mas, no mérito, negar-lhes
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. INSS isento de custas.
Condeno o INSS, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. Condeno a recorrente, autora,
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317966v3 e do código CRC bb584593.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5007044-92.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: WAGNER GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODOS ANTERIORES A 29/04/1995. ATIVIDADE DE MECÂNICO EM
EMPRESA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A
AGENTES NOCIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO AOS DECRETOS.
PERÍODO POSTERIOR A 29/04/1995. ATIVIDADE DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO
DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recursos interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença (Evento 27)
que julgou parcialmente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição do autor,
apenas para reconhecer como tempo de trabalho especial os períodos de 1.02.1988 a
30.07.1988; 01.09.1988 a 02.12.1991; 04.01.1993 a 29.06.1993; 26.07.1993 a 15.12.1994.
Alega o INSS, em síntese, que a atividade de mecânico só era considerada especial quando
exercida na indústria metalúrgica e mecânica e não em oficinas de conserto de automóveis. O
autor, por sua vez, aduz que cerceamento de defesa, por não ter sido oficiada a empresa para
esclarecer as atividades efetivamente realizadas no período, sendo necessária perícia no local
de trabalho do recorrente e que não foi observado o laudo técnico o qual aponta seu contato
com agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos).  Contrarrazões do autor (Evento 49) e do
réu (Evento 51).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
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serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. Em sentença, foram reconhecidos como tempo especial de trabalho os períodos
anteriores a 29/04/1995, no caso, de 1.02.1988 a 30.07.1988; 01.09.1988 a 02.12.1991;
04.01.1993 a 29.06.1993; 26.07.1993 a 15.12.1994, por enquadramento ao código 2.5.1 do
Decreto 83.080/1979, por presunção legal, diante das informações contidas nas CTPS’s
anexadas de que o autor houvesse trabalhado como auxiliar de mecânico e mecânico em
lojas de veículos. 

6. Com efeito, nos intervalos supra mencionados, o autor trabalhou nas empresas Auto
Mecânica Caldas Ltda, Serrão Veículos Vitória Ltda., Vessa Veículos ES S.A, Automóbile
S.A comércio de veículos, respectivamente, empresas comerciais, sempre nas funções de
auxiliar de mecânico e mecânico (vide Evento1 CTPS7 fl.29 e 3). Não há informações das
empresas, PPP’s ou LTCAT’s informando exposição a agentes nocivos.

7. A função exercida (mecânico), genericamente falando, não está inserida no rol de
categorias profissionais previstas nos Decretos nºs 53.831/1964 e 83.080/1979. Logo, para
que os respectivos períodos possam ser convertidos em especiais, deverá ser
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demonstrada e comprovada a exposição efetiva a algum agente nocivo à saúde. Nesse
sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE.
ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL (MECÂNICO). IMPOSSIBILIDADE DE
CONTAGEM DIFERENCIADA. LAUDO EXTEMPORÂNEO. ART. 3º DA EC
Nº 20/98. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A comprovação do
tempo especial mediante o enquadramento da atividade exercida pode ser feita
até a entrada em vigor da Lei nº 9.032/95, contudo, na espécie, a profissão não
resta expressamente indicada no rol de atividades profissionais enumerado no
Decreto 53.831/1964. 2. A partir da Lei nº 9.032/95 e até a entrada em vigor da
Medida Provisória nº 1.596/14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97) a
comprovação do caráter especial do labor passou a ser feita com base nos
formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo próprio
empregador. Com o advento das últimas normas retro referidas, a mencionada
comprovação passou a ser feita mediante formulários elaborados com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3. A exigência legal referente
à comprovação sobre ser permanente a exposição aos agentes agressivos
somente alcança o tempo de serviço prestado após a entrada em vigor da Lei nº
9.032/95. De qualquer sorte, a constatação do caráter permanente da atividade
especial não exige que o trabalho desempenhado pelo segurado esteja
ininterruptamente submetido a um risco para a sua incolumidade. 4. Os
equipamentos de proteção fornecidos aos trabalhadores têm por finalidade
proteger a sua saúde, não tendo, entretanto, o condão de descaracterizar, em
regra, a situação de insalubridade ou de periculosidade a que ele está
submetido. Apenas nas hipóteses em que devidamente comprovado, por laudo
técnico subscrito por quem detém a necessária qualificação técnica para tanto,
que os equipamentos de proteção utilizados suprimem ou pelo menos reduzem
para níveis inferiores aos mínimos estabelecidos, a exposição aos agentes
agressivos, é que será descaracterizado o enquadramento da atividade. Nesse
sentido: STF - ARE 664.335. (REO 00120701620074013500,
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRF1 - SEGUNDA
TURMA, e-DJF1 DATA:12/06/2015 PAGINA:2896.)

8. De acordo com os documentos anexados aos autos, como visto, não há provas de que o
autor tenha se exposto nos interregnos anteriores a 29/04/1995 a agentes nocivos à saúde,
sendo certo, como dito, que a profissão de mecânico em empresas comerciais não
viabiliza enquadramento aos Decretos  53.831/1964 e 83.080/1979.

9. No tocante ao interstício de 02/11/1995 a 26/09/2011, o Juízo sentenciante negou o
reconhecimento de tempo especial, por considerar não ter sido comprovado o trabalho
com submissão a agentes nocivos. 
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10. Nota-se que ao autor foi oportunizado esclarecer divergências entre as funções exercidas
na empresa tal qual descrito no PPP (Evento 1 PPP 11) e no laudo (Evento 1 laudo12), como
se infere do despacho proferido nos autos (Evento 19). Em manifestação (Evento 24), o autor
afirmou, em linhas gerais, que as atividades listadas no PPP deixam claro o seu contato direto
com agentes químicos descritos no LTCAT, pugnando pelo prosseguimento da ação ou, caso
entendesse necessária, fosse oficiada a empresa para esclarecimentos.

11. Não houve cerceamento de defesa. Em primeiro lugar, porque foi aberta oportunidade de
manifestação especificamente sobre o ponto divergente pelo Juízo sentenciante. Por outro
lado, não há nos autos qualquer indicativo de eventual recusa da empresa em promover o
esclarecimento das divergências indicadas, caso houvesse sido requerido pelo autor. Incumbe
à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (373, I, do NCPC). O
magistrado não está obrigado, se não provocado por fundamentos reais e consistentes, a
realizar todo e qualquer tipo de prova para a averiguação de fatos que devem ser
demonstrados pela parte autora, não podendo se substituir no papel desta última. Ademais, se
deve levar em consideração os princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre os quais,
o da celeridade processual, admitindo-se a dilação probatória apenas em situações
excepcionais, o que não é o caso.

12. Avaliando as provas constantes dos autos, nota-se, no que se refere ao período de
02/11/1995 a 26/09/2011, que o autor trabalhou na empresa Trieste Veículos Ltda., na função
de líder mecânico. O laudo técnico expressamente afasta a insalubridade ou
periculosidade para essa função específica e apenas aponta para tal função o agente
ruído abaixo dos níveis de insalubridade (laudo 12 evento 1). O autor atuava  no setor de
assistência técnica, exercendo atividades de natureza administrativa, quais sejam,
supervisionar os serviços dos mecânicos, orientar na realização de diagnósticos nos veículos e
fazer controle de qualidade dos serviços executados na oficina mecânica (Evento 1 PPP11). O
PPP é também muito claro nesse sentido. Desta forma,  no LTCAT (Evento 1 laudo12)
consta a existência de hidrocarbonetos aromáticos (óleos, graxas etc) para atividade
mecânico, diversa da atividade do autor, já que pela natureza do trabalho executado, não se
vislumbra contado direto, habitual e permanente com esses agentes. No tocante ao ruído,
único agente nocivo listado no PPP, encontrava-se abaixo do limite previsto na legislação
(81,7 decibéis).

13. Isso posto, voto por conhecer os recursos, mas, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso do INSS para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos do autor.
 INSS isento de custas. Sem condenação da autarquia em honorários advocatícios, à luz do
art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000322047v5 e do código CRC 19608cb2.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5001677-75.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA PETERLE (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):

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
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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
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de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito)
meses.

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
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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). 

Por fim, eventual suspensão do processo em decorrência de julgamento superior por
representativo de controvérsia ou repercussão geral, poderá ser reprimido posteriormente na
Presidência das Turmas Recursais, a partir do recurso cabível (PEDILEF OU RE).

Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e mantenho a
improcedência do pleito. 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.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000324587v2 e do código CRC bc74dbdf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5016637-14.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ERENI COCO DE MATOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
espécie tributária em comento.
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO e a ele
NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida. Custas e honorários advocatícios
pelo recorrente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica eventual cobrança
suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, em razão do deferimento da assistência
judiciária gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320340v1 e do código CRC 6a9dd9fb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5007613-59.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO PATROCINIO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
espécie tributária em comento.
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO e a ele
NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida. Custas e honorários advocatícios
pelo recorrente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica eventual cobrança
suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, em razão do deferimento da assistência
judiciária gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314359v1 e do código CRC ecf3a04c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5002232-89.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ADMAR FELBERG (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria, 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

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 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(a) ter sido compelido(a) a recolher a
espécie tributária em comento.
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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:

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 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
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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).

Com efeito, observo que a parte 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.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO e a ele
NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida. Custas e honorários advocatícios
pelo recorrente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica eventual cobrança
suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, em razão do deferimento da assistência
judiciária gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000324575v1 e do código CRC ed7458a3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 398



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 430/435

5002599-31.2018.4.02.5001 500000321718 .V3 JES10683© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 5002599-31.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: EVANDRO TEIXEIRA CARNIELO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: o(a) demandante pretende a revisão do salário-de-benefício, com
base na média dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por
cento) de todo o período contributivo, desprezando-se os 20% (vinte por cento) menores, nos
termos do art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 9.876/1999,
conforme reconhecimento administrativo, inclusive valores atrasados. 

 Sentença: julgou improcedente o pedido, com fundamento na Ação Civil Pública nº
0002320-59.2012.4.03.6183, que deverá ser observada em todos os seus termos. 

Razões da parte autora: diz que a forma determinada pelo réu para recebimento dos valores a
que faz jus, de forma escalonada, mediante cronograma de pagamento, não se mostra
razoável, pelo que deve receber os valores atrasados desde já.

VOTO

Sobre o tema, considerando o conteúdo do ato normativo (Memorando-Circular Conjunto nº
21/DIRBEN/PFEINSS de 15 de abril de 2010), o entendimento desta Turma Recursal acerca
da matéria era no sentido de confirmar sentença extintiva de primeiro grau, sem resolução de
mérito, pelos próprios fundamentos. Esse posicionamento pontual baseava-se na inexistência
de interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade, porquanto a revisão do benefício em
questão dar-se-ia administrativamente pela autarquia previdenciária.

Novo cenário fático-jurídico levou à modificação desse entendimento, notadamente a
existência da Ação Civil Pública nº 0002320-59.2012.4.03.6183/SP, em trâmite na 2ª Vara
Federal Previdenciária de São Paulo, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo
Sindicato Nacional dos Aposentados, cuja pretensão é exatamente a revisão dos benefícios
por incapacidade concedidos após 29.11.1999, em cujo período básico de cálculo levou-se em
conta 100% (cem por cento) dos salários-de-contribuição, de modo a passar a considerar,
substitutivamente, apenas os 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição. 

Então, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou proposta de acordo para a
revisão do cálculo de benefícios pagos e originados entre os anos de 1999 e 2009, de maneira
a englobar todos os segurados prejudicados pela aplicação das mudanças introduzidas no
Decreto nº 3.048/1999 que culminaram na redução da renda mensal do benefício.
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O acordo foi aceito e homologado em 05.09.2012 pelo Juízo competente, e prevê cronograma
de pagamento dos valores atrasados que se estende de fevereiro de 2013 a abril de 2022,
tendo por critério, precipuamente, a idade dos segurados. 

Indiscutivelmente, acha-se configurado o interesse de agir da parte autora, tendo em vista o
mais que dilatado prazo de pagamento dos atrasados em decorrência do reconhecimento ao
direito às revisões, aproximadamente 10 (dez) anos; sendo certo que o requerimento
administrativo pertinente necessariamente observará o referido escalonamento. 

Contudo, no mérito concordo com o que decidido pelo juízo sentenciante: 

"Deve-se ter em mente, contudo, que, ao optar pelo ajuizamento de uma ação
individual, o jurisdicionado abre mão destas vantagens conferidas pelo
julgamento da demanda coletiva, porquanto não é razoável que usufrua o
“melhor dos dois mundos”.

Ora, se assim pudesse fazer, escolhendo quais dos capítulos da sentença
coletiva lhe agradam ou não, decerto que a essência do processo coletivo –
 reduzir as demandas individuais e garantir soluções isonômicas àqueles
indivíduos em idêntica situação jurídica – seria fatalmente comprometida, haja
vista que o requerente poderia gozar daquilo que decidido na ação coletiva e,
ainda, conjugar estas benesses com um ajuizamento individualizado.

Disto decorre que, se almeja receber os valores especificamente definidos na
ACP, a parte autora deve aguardar o prazo definido no acordo construído da
ACP n. 0002320-59.2012.4.03.6183, não tendo direito a receber
antecipadamente tais montantes, pois isto não está contido no título executivo
judicial criado na demanda coletiva.

Como dito, tal realidade não impede que a parte autora obtenha para si um
título executivo individual, singular. Todavia, este título judicial deverá ser
extraído de processo especificamente ajuizado para tal fim, com parâmetros
próprios desapegados das balizas definidas na ACP, mormente no que se refere
ao prazo prescricional aplicável – a contar, portanto, do ajuizamento singular.

Pensar o contrário representa flagrante ofensa à coisa julgada formulada na
ação coletiva, além de pôr em xeque toda a teleologia do sistema de processo
coletivo brasileiro, algo que este Juízo não pode chancelar.

Ao ensejo, esclareço que a presente sentença apenas nega à parte autora o
direito de receber antecipadamente os valores apurados pelo INSS, não se
imiscuindo sobre seu direito em receber tais montantes no prazo estabelecido
no acordo firmado na supracitada ACP – maio de 2021 (fls. 3 e 4 do Evento
11).

Dispositivo:
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Ante todo o exposto, afasto a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas
pelo INSS e JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendoo mérito da
demanda, nos termos do art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil."

 

Nessas condições, voto por conhecer do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Condeno no
pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando eventual cobrança suspensa nos termos da Lei de Assistencia Judiciária Gratuita.  Art.
55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321718v3 e do código CRC b4178ead.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5002725-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. ART. 29, II, DA LEI 8.213/1991. PRETENSÃO DE COBRANÇA NA
VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROPOSTA APÓS ABRIL/2015.
PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte autora interpõe recurso inominado em face da sentença (Evento 22) que pronunciou
a prescrição das diferenças eventualmente não pagas em relação aos auxílios doença NB
518.990.608-2 (DIB 11.12.2006, DCB 22.02.2008) e 530.871.893-4 (DIB 20.06.2008, DCB
30.09.2008), resolvendo o mérito da demanda, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civi. Alega, em síntese, não se tratar de pedido de revisão de benefício, mas de ação
de cobrança dos atrasados decorrentes de revisão já realizada pelo INSS administrativamente,
de modo a receber de forma imediata as diferenças decorrentes dessa revisão. Contrarrazões
(Evento 31).

 

VOTO

2. Embora tenha me posicionado de forma diferente em outros julgados, avaliando melhor a
matéria passo a adotar novo entendimento, cujas razões ora passo a expor. Inicialmente, é
preciso tecer breves comentários acerca do da natureza da presente demanda, se revisional ou
apenas de cobrança. Isso porque a viabilidade jurídica de se perceber quaisquer valores a
título de revisão, nos termos perseguidos pela autora, somente tem lugar em razão da
publicação do Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBENS/PFEINSS – 15/04/2010. É com a
publicação de tal ato que a TNU firma entendimento, nos autos do processo 5004459-
91.2013.4.04.7101 que: “para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro do
período de 5 (cinco) anos da publicação do ato normativo referenciado não incide a
prescrição, retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de concessão do benefício
revisando”. 

3. Assim o segurado passou a contar com prazo prescricional de 05 anos a contar da data de
publicação do Memorando para promover pedido, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial, de materialização do seu direito à revisão. 
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4. Pois bem. Posteriormente, com a propositura da ACP n° 0002320.59.2012.4.03.6183/SP,
firmou-se acordo entre as partes, onde foi estabelecido cronograma para fins de revisão e
pagamento dos valores devidos aos segurados que preenchessem determinados requisitos,
estabelecendo-se uma série de obrigações mútuas. Desse modo, tanto o recebimento dos
valores revisados quanto eventual cobrança dos valores oriundos dessa revisão, uma vez
realizados no bojo da ACP, estão adstritos aos termos daquela ação e deverão observar,
inclusive, o quanto afirmado na Resolução do Presidente do INSS n. 268/2013 (ato
administrativo que materializa o acordo judicial).

5. Qualquer pretensão externa ao quanto firmado no referido acordo judicial representa
vontade manifesta do segurado de que seja promovida a revisão de modo antecipado, na via
judicial e independente do cronograma firmado, valendo-se, então, do direito de revisão
surgido com a publicação do Memorando e, por conseguinte, também, limitado ao prazo
prescricional iniciado com ele.

6. Assim, as informações constantes do Evento 11 CONT 5, que alude a existência de valores
para o benefício NB 530871893-4 (para o benefício NB 518.990.608-2 não foram apuradas
diferenças – Evento 11 CONT 4), é resultante do cumprimento administrativo do acordo
firmado em ACP, de modo que a parte autora conta com a possibilidade de aderir sua vontade
aos termos do acordo firmado naquela seara e observar o cronograma estabelecido. 

7. Qualquer outro intento passa, como já dito, necessariamente pela observância do prazo
prescricional iniciado com a publicação do Memorando (15/04/2010) e, na hipótese dos autos,
considerando a natureza do benefício (auxílio-doença – caráter temporário) e o período em
que concedido, listado no Evento 11 CONT 5 (entre 20/06/2008 A 30/09/2008) e
considerando, ainda, a data do ajuizamento da ação – 11/05/2018 (Evento 1 INIC 1), há que
se concluir de fato pela prescrição, pelos motivos acima explicitados. 

 8. Por último, a sentença é clara ao dispor que o autor em réplica inova o pedido inicial, tal
como faz em sede recursal, ao alegar que na verdade pretende a cobrança dos valores já
definidos pelo INSS através de cronograma. Todavia, se o autor pretendia a ação de cobrança
também não teria sucesso em alcançar sua pretensão, já que não possui interesse de agir para
tanto, pois uma vez realizada a adesão ao acordo, não possui interesse em recorrer ao
judiciário apenas para receber fora do prazo estabelecido. Não pode o autor se beneficiar do
melhor dos dois mundos, para pretender antecipar o cumprimento de acordo, em detrimento
dos demais que aguardam o recebimento.

9. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Registro o fato de se julgar prescrito o
direito da autora de obter as diferenças devidas por meio da presente demanda não obsta ao
seu recebimento na via administrativa, diante do documento inserto no Evento 11 CONT 5.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000289635v3 e do código CRC 2cb2e672.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5017818-50.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO ROCHA LEMOS (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. 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.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, 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.

3. 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.”

4. 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 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
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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. 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)

5. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a sentença
recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, entendo por bem negar
provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido 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 do deferimento da gratuidade da
justiça.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000308926v1 e do código CRC 2c0e6bb0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5016062-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANADIR NEPOMUCENO GUASTI (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. 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.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, 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.

3. 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.”

4. 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 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

Poder Judiciário
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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. 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)

5. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a sentença
recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, entendo por bem negar
provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido 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 do deferimento da gratuidade da
justiça.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000297591v2 e do código CRC 83c632dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5016028-31.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: IZAIAS PINTO DA FRAGA (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. 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.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, 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.

3. 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.”

4. 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 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
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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. 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)

5. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a sentença
recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, entendo por bem negar
provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido 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 do deferimento da gratuidade da
justiça. Suspenda-se o feito imediatamente em virtude da ADI 5090. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000297592v3 e do código CRC dc8b2674.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5003945-17.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PRISCILA BRITO LAGES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 30) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou procedente o seu pedido de auxílio doença da parte autora. Alega, em
síntese, que não é devida a concessão de auxílio doença no período de 20/05/2014 a
09/06/2015, tendo em vista que a perícia judicial considerou a autora capaz para exercer sua
função de auxiliar de serviços gerais. Requer a reforma da sentença, bem como
indeferimento dos benefícios pleiteados na exordial. Sem contrarrazões.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE
LABORATIVA PRÉVIA RECONHECIDA. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO DE
20/05/2014 a 09/06/2015. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício
do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para
que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao
benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para
o trabalho; no auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na
aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença retroativo
a 20/05/2014, até a data da concessão, em 09/06/2015. Em outras palavras, a autora pretende
receber os proventos retroativos ao período de 20/05/2014 a 09/06/2015.
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A autora recebeu auxílio-doença no período de 16/5/2013 a 24/3/2014. Também recebeu o
auxílio-doença NB 31/610.664.631-0 no período de 28/5/2015 a 7/9/2015 (evento 2). A autora
pretende a concessão de um terceiro auxílio-doença em período intercalado entre os dois
benefícios mencionados.

Na petição inicial, a autora alegou os seguintes fatos:

A autora trabalhava no setor de limpeza do Apart Hospital e desde 2013 sentia muitas dores
no ombro direito. Ficou afastada de suas atividades profissionais no período de 16/05/2013 a
31/08/2013. Necessitou requerer prorrogação e obteve até a data de 31/01/2014. Embora com
indicação médica para cirurgia, a Unimed negou o requerimento. Em 25/03/14 a requerente
retornou ao trabalho, permanecendo somente até 29/04/14, em virtude das constantes dores no
ombro direito(CID:M25). Ainda em 2013, a requerente ingressou com ação judicial contra a
Unimed por não conseguir realizar cirurgia ortopédica. Nesse ínterim, como não conseguia
retornar ao trabalho, requereu novamente auxílio-doença ao INSS, com laudo médico de
encaminhamento datado de 05/05/14. Em 19/05/14, apresentou pedido de auxílio-doença,
contudo, foi negado pelo motivo de “não constatação de incapacidade laborativa”. O INSS
exigiu a comprovação de cirurgia para conceder o benefício. Mesmo a autora provando que
estava travando uma luta judicial para conseguir fazer a cirurgia, o INSS manteve o
indeferimento. A requerente não conseguiu retornar ao trabalho, ficou sem o amparo do
auxílio-doença e permaneceu até Maio de 2015 para conseguir ser operada!!! Todo esse
período sem amparo lhe causou inúmeros transtornos, pois não possuía outra fonte de
sustento.

Os requerimentos administrativos de auxílio-doença formulados em 19/5/2014 e em 3/7/2014
foram indeferidos por falta de incapacidade para o trabalho (evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou síndrome do manguito
rotador no ombro direito (quesito 4, evento 15). Afirmou que a autora possui aptidão para
exercer a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais (quesitos 6-7). Informou que
há referências documentais de incapacidade laborativa prévia em 12/9/2013, 23/5/2014 e em
27/6/2014 (quesito 12). 

Portanto, ficou provado que, na data do primeiro requerimento administrativo, em 19/5/2014,
a autora estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito a receber os proventos de auxílio-doença retroativos ao período de
20/05/2014 a 09/06/2015.

[...]

5. Incialmente, o autor alega que preenche todos os requisitos para concessão
de benefício por incapacidade, conforme demonstram os documentos juntados aos
autos, tendo em vista que todas as suas patologias foram reconhecidas (constantes dores
no ombro direito – CID:M25). Razão pela qual seu quadro clínico desautoriza qualquer
reabilitação, devido ao aspecto estigmatizante de suas doenças.

6. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo
prolator da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a
formação de sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre
os documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os
motivos que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para
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consideração do laudo pericial do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por
profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua
atuação pela imparcialidade.

7. Constatado o quadro patológico da autora (auxiliar de serviços gerais, 36
anos), a perícia judicial (realizada em 27/08/2018 por médico ortopedista – evento 15),
não há controvérsias quanto a sua atual capacidade laborativa, pois o perito foi claro ao
atestar sua atual aptidão para o labor. Entretanto, cinge-se a controvérsia quanto à
incapacidade pregressa da autora, mais especificamente nos períodos de 20/05/2014 a
09/06/2015.

8. Observo que o autor recebeu auxílio doença nos períodos de 16/05/2013
até 24/03/2014 e de 28/05/2015 até 07/09/2015. A sentença deferiu o auxílio doença
retroativo ao período de 20/05/2014 a 09/06/2015, sob a seguinte fundamentação:

Os requerimentos administrativos de auxílio-doença formulados em 19/5/2014 e em 3/7/2014
foram indeferidos por falta de incapacidade para o trabalho (evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou síndrome do manguito
rotador no ombro direito (quesito 4, evento 15). Afirmou que a autora possui aptidão para
exercer a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais (quesitos 6-7). Informou que
há referências documentais de incapacidade laborativa prévia em 12/9/2013, 23/5/2014 e em
27/6/2014 (quesito 12). 

Portanto, ficou provado que, na data do primeiro requerimento administrativo, em 19/5/2014,
a autora estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito a receber os proventos de auxílio-doença retroativos ao período de
20/05/2014 a 09/06/2015.

 

9. Pois bem, o perito constatou – por meio de laudos médicos – incapacidade
laborativa prévia, que abarca o período deferido na sentença, qual seja, de 20/05/2014 a
09/06/2015. Ressalto que a autora apenas conseguiu ser operada em maio de 2015,
depois de litigar contra a UNIMED. Transcrevo trecho da perícia (evento 15) para
melhor elucidação da lide.

12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se
houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período? Sim. Existem referências
documentais de incapacidade laborativa prévia. Sendo elas relatadas nas seguintes datas:

- Laudo médico (12/09/2013 Dr. Miguel Saad Meirelles Jr. CRM-ES 6376): Relato de
que a periciada apresentava dor em ombro direito. Refere que a mesma seria submetida
a procedimento artroscópico. Solicitado afastamento laboral.

- Laudo médico (23/05/2014 Dr. Marcos Robson Alves CRM-ES 8705): Relato de que a
periciada se encontrava com tenossinovite em ombro direito. Solicitado afastamento
laboral.
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- Laudo médico (27/06/2014 Dr. Marcos Robson Alves CRM-ES 8705): Relato de que a
periciada se encontrava com tenossinovite em ombro direito. Solicitado afastamento
laboral.

10. Ainda, observo outros documentos colacionados aos autos que
corroboram o entendimento adotado na sentença ora atacada, vejamos:

Laudo Médico – Evento 1:

Out12/fl.1 à 05/05/2014: “...no momento encontra-se impossibilitada de retornar ao trabalho;
Retornou ao trabalho em 25/03 e trabalhou até o dia 29/04”;

Laudo9/fl. 3 à 18/06/2014: “Pct com quadro de tenossinovite do ombro direito, levando a dor
crônica e incapacidade funcional; RM demonstra bursite, tendinite e cisto umeral”;

Laudo8/fl. 4 à 17/07/2014: atesta todas as doenças que acometem a parte autora;

Laudo9/fl. 1 à 30/07/2014: “[...] apresentando importante limitação funcional”;

Laudo14/fl.1 à 06/08/2014: “Intensa dor em ombro. Limitação de movimento”.

11. Neste sentindo, ao analisar todo o conjunto probatório, entendo que, de
fato, a autora estava incapacitada para o labor no período de 20/05/2014 a 09/06/2015,
sendo devida a concessão do benefício. Saliento, ainda, que a perícia atestou a atual
capacidade laborativa da autora, reconhecendo, ainda, incapacidade laborativa prévia,
conforme acima exposto.

12. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

13. Por estes fundamentos, voto por conhecer o recurso do INSS e a ele
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença. Sem condenação em custas (artigo 4º, I,
da Lei 9.289/96). Condeno o Recorrente vencido ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da
prolação da Sentença, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, observada a Súmula 111
do STJ.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294137v2 e do código CRC d0b29e19.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5002893-80.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FELIPE GALACIO FONSECA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré (evento 30) em
face de sentença (evento 23) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora,
condenando o INSS a “restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à
parte autora (NB 6095529402), 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 02 (dois) anos contados da data
da perícia médica, realizada em 11/01/2019, ou até a conclusão de programa de
reabilitação”. O INSS alega que o juiz sentenciante não agiu adequadamente ao
condicionar a cessação do auxílio doença à realização obrigatória de perícia pelo INSS.
Assim, a Autarquia requer que seja admitido e provido o presente recuso,
reformando a sentença para: “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. 3) A reforma da sentença quanto à correção monetária, de acordo com
as razões acima”. Contrarrazões – evento 35.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. DCB. PARÁGRAFOS 9º DO
ART. 60 DA LEI Nº 8.213/91. COMINAÇÃO PRÉVIA DE ASTREINTES.
REVOGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO
INDICE PREVISTO NO ART. 1º F DA LEI 11.960/09. RECURSO CONHECIDO AO
QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

 

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício
do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para
que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao
benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para
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o trabalho; no auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na
aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas.

 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

 

4. Transcrevo a sentença atacada:

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a parte autora é
portadora de esquizofrenia paranóide, que a incapacita de forma total e temporária para o
exercício de suas atividades laborativas habituais desde 25/05/2017.

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 02 (dois) ano para tratamento.

Pois bem.

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.

Do CNIS juntado aos autos tem-se que a parte autora percebeu auxílio-doença entre
12/02/2015 e 28/11/2017, 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 desde a cessação indevida.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").
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Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

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.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

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 oportuno.

Por fim, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez, porquanto ausente
um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de caráter
permanente.

Dispositivo

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:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6095529402),
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 02 (dois) anos
contados da data da perícia médica, realizada em 11/01/2019, ou até a conclusão de programa
de reabilitação;

b) Pagar as prestações vencidas desde a cessação indevida até a DIP, observada a prescrição
quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado do RE 870947, 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.
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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 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.

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 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.

 

5. Primeiramente, importante ressaltar que o juízo que concede auxílio
doença não é obrigado a fixar prazo de duração do benefício, visto que o parágrafo § 8º
do artigo 60 da Lei 8213/91 determina que o juiz deve fixar tal prazo apenas quando
possível (“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”). Entretanto, a partir de 2016, a cessação de auxílio doença, concedido em
virtude de decisão judicial, condicionada de forma absoluta, à realização de perícia
administrativa, que constate recuperação laborativa da parte autora, passa a ser exceção
à regra, em razão do que exposto no § 8º do artigo 60 da Lei 8213/91.

 

6. Em relação às concessões judiciais e administrativas de auxílio doença
concedido com DCB fixada, o INSS pode dispensar a realização de perícia ao revogar o
benefício, desde que a DCB determinada seja respeitada e o segurado não requeira
perícia administrativa dentro dos últimos 15 dias que antecedem o prazo final da
concessão do benefício.

 

7. Quando não há fixação de DCB, o benefício cessará após o prazo de cento
e vinte dias, contados da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença.
Também nesses casos o INSS pode dispensar a realização de perícia para cessar o
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benefício, desde que o segurado não requeira, com a devida antecedência (15 dias),
a perícia administrativa para eventual prorrogação. (artigo 60, § 9º, Lei 8.213).

 

8. Complementando, esclareço que o risco de os segurados receberem
auxílio doença mesmo após deixarem de fazer jus ao benefício é afastado pelo fato de o
INSS poder convocá-los para perícia administrativa a qualquer momento, nos termos do
§ 10 do artigo 60 da Lei 8213/91: “O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido
judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para
avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o
disposto no art. 101 desta Lei”.

 

9. As disposições supramencionadas estão dispostas na Medida Provisória nº
739, de 07 de julho de 2016 (com vigência entre 08/07/2016 e 04/11/2016), e na
Medida Provisória nº 767/2017 (com vigência entre 06/01/2017 e 25/06/2017), que por
fim, foi convertida na Lei nº 13.457, de 26 de junho de 2017. A sentença no presente
processo foi prolatada em 21 de fevereiro de 2019, logo, em período no qual a Lei
nº 13.457 já estava em vigor.

 

10. A TNU, recentemente, firmou o seguinte entendimento compatível com as
mudanças ocorridas na Lei 8.213/91 em decorrência da vigência da Lei 13.457/2017
(TNU - PU Nº 0500774-49.2016.4.05.8305/PE, rel. Juiz Federal Fernando Moreira, j.
em 19/4/18):

“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”.

11. Concluo que o juiz sentenciante agiu adequadamente ao determinar
que o benefício devesse ser mantido pelo prazo mínimo de 02 anos, tal como
determinado pela perícia judicial. In casu, a perícia judicial (realizada em 11/01/2019,
por médico do trabalho – evento 13) constatou que a parte autora (separador de
mercadorias, 30 anos) possui “incapacidade laborativa total e temporária” por motivo
de Esquizofrenia Paranóide. Transcrevo trecho da perícia para melhor elucidação dos
fatos:
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7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de
natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?         
✓ Incapacidade Temporária ✓ Incapacidade Total

8. Data provável do início da doença/lesão/moléstia que acomete o(a) periciado(a). Desde
17/10/13, conforme ATESTADO MÉDICO- Dr. Maria Regina R. Torres, informando que o
periciado apresenta quadro atual caracterizado por delírios persecutórios, alucinações
visuais e auditivas, insônia rebelde, Isolamento social, monossilábico, agressividade, ideias
de suicídio. CID10- F20.0. Sem condições de trabalho.

11. 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? Se positivo, justificar
apontando os elementos para esta conclusão.
Posso afirmar que a 4 parte autora está incapacitada desde 25/05/2017, conforme LAUDO
MÉDICO Dr. Maria Regina R. Torres, CRM ES 2347, informando que o periciado é
portador de transtorno mental e apresenta CID10- F20.0. Quadro psicótico incapacitante.
De 25/05/17.

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)?    
Pelo menos 2 (dois) anos de tratamento para que possa fazer uma reavaliação.

17. Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor
elucidação da causa.         
ALGUNS DADOS DO EXAME FÍSICO QUE FORAM MAIS EVIDENTES: ✓  Paciente
apresenta-se com estado geral bom, hidratado, normocorado, acianótico, obesidade leve
pesando 89 kg e com 1,72 metros de altura e no momento com temperatura corporal de
35°C. 5 ✓  Boca com dentição natural. Audição normal. Olhos aparentemente normais, em
uso de lentes no momento do exame. ✓ Ausculta cardíaca com Ritmo Cardíaco Regular em
2 tempos e frequência de 66 bpm e com oximetria capilar de 96%. ✓  Ausculta respiratória
sem presença de sibilos, sem presença de ruídos adventícios e com frequência respiratória de
18 irm. ✓ Abdome apresenta-se flácido, indolor. ✓ Coluna cervical e lombar sem alterações
aparentes, com mobilidade preservada e sem distrofia muscular em musculatura
paravertebral. ✓  Membros superiores com força e mobilidade preservados. ✓  Membros
inferiores com força e mobilidade preservados. Deambulando normalmente. ✓ Cicatriz com
cerca de 1cm em região fronto-nasal. ✓  Autocuidados parcialmente preservados.
Cooperativo. Orientação auto e halo psíquica normais. Senso-percepção com presença de
alucinações auditivas. Humor normal e afeto congruente, ressoante e hipermodulado.
Hipotenaz e Hipervigilante. Psicomotricidade acelerada. Pensamentos com curso acelerado,
forma arborização do pensamento, com conteúdo de grandeza. Consciência do Eu no
momento sem alterações. Memória imediata, recente e remota sem alterações. Inteligência
sem realização de testes formais, mas com aparente normalidade. Pragmatismo:
Prejudicado. Crítica: Prejudicada. Restante do exame psíquico sem alterações significativas.

Logo, quanto ao prazo fixado para manutenção do auxílio doença a sentença
não merece reforma.

12. Pois bem, o prazo estipulado pela sentença como limite para gozo do
benefício foi o de 02 anos, que se escoa em 11/01/2021. Neste sentido, deverá a parte
autora, em caso de persistência de seu estado incapacitante na DCB, formular
pedido de prorrogação de benefício, nos termos do artigo 60, § 9º, Lei 8.213.

13. A sentença fixou a imposição de multa, nos seguintes termos:
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"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, que
inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação até o
restabelecimento."

 

14. Multa relativa ao cumprimento da antecipação de tutela. A sentença
determinou a implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada
no valor de R$ 500 reais, sem limites. Considerando que se trata de benefício
previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é
superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios previdenciários concedidos. Entendimento que deve ser estendido à multa
fixada em caso de cessação do benefício sem a realização de perícia médica pelo INSS.

15. No caso, a fixação da multa, já no patamar de R$ 500,00 (por dia de
descumprimento) pode levar a um excesso que gere enriquecimento ilícito. Desta
forma, a fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no
momento em que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor,
observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se
há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da
determinação judicial para que não incidisse a multa diária. No momento, fixo no valor
de R$ 100,00 a aplicação da multa diária.

16. No que se refere à correção monetária - objeto de recurso do INSS, quanto
ao precedente mencionado – RE 856.175/ES – é preciso salientar que se trata de decisão
monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, em 10/03/2015, tomando como base o
quanto decidido no julgamento originário das ADIs n. 4357 e 4425, realizado em
14/03/2013. Tal decisão, todavia, não considerava nem a modulação dos efeitos desse
julgado, nem, principalmente, os limites instituídos no julgamento do RE n. 870.947.

 

17. Necessário esclarecer as limitações do julgado das referidas ADIs. Como
bem enfatizou o Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a
questão tratada naquelas ações guardavam referência exclusivamente à fase de
pagamento dos requisitórios, não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de
liquidação do julgado.

 

18. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação
incólume do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp
1.270.439/PR e do AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a
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necessidade de novo pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a
submissão dos recursos REsp 1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C
do antigo CPC (atual 1036 do NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE
870.947/SE pelo STF (decisão publicada em 30/03/2016).

 

19. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido recurso,
decidindo, que:

“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.”

20. 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 é essencial que tal garantia seja observada, sob pena de
enriquecimento ilícito. Desse modo, não me parece sequer 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.

21. Desse modo, deve ser mantido o afastamento da incidência da TR dos
cálculos ora tratados, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º
9494/1997, com a redação da Lei n.º 11960/2009, no que se refere à atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual
de cálculos dessa Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de Dezembro de
2013, já afastou a aplicação da TR.

22. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e no mérito dar-lhe
parcial provimento e, de forma que fixo a multa diária em R$100,00 (cem reais)  e
mantenho o cálculo dos juros e da correção monetária conforme sentença. Ainda,
ressalto que é responsabilidade da parte autora formular pedido de prorrogação em caso
de persistência de sua incapacidade. Sem condenação em custas e nem em honorários
advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002003-47.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUCIA FATIMA MASSANTI CARDOSO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, concedendo o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora. A recorrente defende, em síntese, que a
incapacidade da autora é total e definitiva, e que, considerando sua idade avançada e
condições pessoais, deve ser concedida a conversão do benefício de auxílio doença em
aposentadoria por invalidez. Contrarrazões evento 43 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. INCAPACIDADE TOTAL E
DEFINITIVA. PERÍCIA SUFICIENTE E FUNDAMENTADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 30):

[...]

Trata-se de mulher, 56 anos de idade, auxiliar de serviços gerias, que se insurge
contra a cessação do benefício de auxílio doença em 27/10/2017 (NB
5517624266 - Evento 23, OUT2) em virtude da constatação pela autarquia
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previdenciária de sua capacidade laborativa – recebeu o benefício em virtude
de problemas ortopédicos desde 06/06/2012( SABI, Evento 23, OUT3) .

Primeiramente, quanto à qualidade de segurado e o cumprimento da carência,
entendo que restam demonstrados nos autos conforme CNIS colacionado, posto
que a parte autora encontrava-se em gozo do benefício, ademais de não serem
ponto controvertido. 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 12, em 17/07/2018), o expert propugnou pela incapacidade
laborativa definitiva e parcial da parte autora nos seguintes termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Espondiloartrose lombar com
discopatia degenerativa + lesão do manguito rotador do ombro direito.

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 espondiloartrose grave da coluna, associado à patologia do ombro
que a impede de realizar esforços.

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
abaixar e levantar, ficar de pé por tempo prolongado.

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos
que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa? Incapacidade
definitiva = a recuperação é impossível.

Informa que a DII remonta a 09/2012, sugerindo a reabilitação da parte autora
para exercer atividades de cunho administrativo ou que não exijam sobrecarga
da coluna, como porteira, vendedora 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 benefício, e
consequentemente o seu direito ao restabelecimento do benefício.

Ademais, a parte autora é pessoa relativamente jovem considerando que a
expectativa de vida no Brasil está crescendo, possui ensino médio incompleto e,
conforme limitações apontadas no laudo judicial bem como observações do
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expert, pode realizar outros tipos de atividades, podendo ser reabilitada. Logo,
reputo que o benefício cabível, ao caso, é somente o auxílio-doença, haja vista
a possibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho.

Desta feita, comprovada a incapacidade laboral, com possibilidade de
reabilitação profissional e presentes os demais requisitos legais (qualidade de
segurado e carência), entendo ser devido o restabelecimento do auxílio-doença
cessado.

[...]

5. Incialmente, a autora (auxiliar de serviços gerais, 57 anos) alega que preenche
todos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, bem como a
comprovação da patologia que a acomete (Espondiloartrose lombar com discopatia
degenerativa + lesão do manguito rotador do ombro direito – evento 12, quesito 3), sua
idade e condições pessoais.

6. Verifico que a perícia judicial (evento 12) constatou que há “incapacidade
definitiva” (quesito 13,14 e 15) e indica que a possibilidade de reabilitação profissional,
asseverando que “[...] pode realizar atividades de cunho administrativo ou que não exijam
sobrecarga da coluna, como porteira, vendedora e caixa.” (quesito 16)

7. Nesse sentido, frente à perícia judicial realizada, não restam dúvidas quanto a
atual incapacidade do recorrido para a realização de suas atividades laborais. Contudo,
verifico que não se constatou a existência de incapacidade total e definitiva, a qual
acarretaria, a princípio, em aposentadoria por invalidez.

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Assim, é necessária a realização uma análise cuidadosa
dos documentos colecionados ao álbum processual, bem como das condições sociais e
pessoais da requerente.

9. Nesse sentido, os diversos documentos anexados pela parte autora (evento 1 –
OUT10 e OUT11), mencionam as patologias sofridas, confirmando, portanto, as conclusões
periciais.

10. Ademais, deve-se analisar as condições pessoais e socioeconômicas da
beneficiada. Destaco o fato de a autora estar com idade avançada (57 anos), ser portadora de
condição diretamente relacionada com sua atividade laboral (auxiliar de serviços gerais),
como condições determinantes para a concessão do benefício pleiteado. Sendo assim,
mediante apresentação dos documentos particulares, bem como da análise social da segurada,
vejo como cumprido o ônus da autora de ter provado o seu estado incapacitante.

11. Desta feita, frente à análise do conjunto probatório colecionado aos autos,
bem como da análise social e pessoal, observo que a autora encontra-se incapacitada para
toda e qualquer função. Entendo, assim, que nesse aspecto a sentença a quo deve ser
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modificada, concedendo o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a
autora.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e no mérito dar-lhe provimento,
nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em
custas, nem em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput da Lei 9099/95.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314314v6 e do código CRC c40c23f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5017321-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: FERNANDA MARIA MULLER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 26 – fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez e auxílio doença. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde da paciente. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
evento 29.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. LIMITAÇÕES PARA ATIVIDADE LABORAL. LAUDOS
PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER AUXÍLIO
DOENÇA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 19):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, desde
31/5/2017.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/618.793.463-0,
formulado em 31/5/2017, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não
constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO13).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho,
diagnosticou urticária espontânea crônica, estável com a medicação atual, no
momento sem crise e sem comprovação de crise grave com edema de glote
(evento 3, evento 13). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a
atividade habitual de lavradora (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho.

A autora não impugnou o laudo pericial (evento 17).

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.

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.

[...]

5. Constatado o quadro patológico da autora  (lavradora, 38 anos) de Urticária
Crônica Espontânea a perícia judicial (evento 13, fls. 1/7) apontou pela sua capacidade
laborativa, afirmando que a autora encontra-se com “[...] Urticária espontânea crônica,
estável com a medicação atual. No momento sem crise e sem comprovação de crise grave
com edema de glote. Nunca foi submetida a traqueostomia.” (quesito 3 – fl. 02).

6. Apesar de a autora possuir as patologias descritas, o expert do juízo destaca
que “Do ponto de vista medico ocupacional não há impedimento para trabalhar como
agricultora, especialmente em propriedade particular e ou familiar, como declarado pela
autora. A condição clínica embora não esteja resolvida, está estável e controlada com a
nova medicação e deve ser levado em consideração que a atividade rural não é
exclusivamente sob exposição solar. Considerando que desempenha atividade em
propriedade particular pode ser considerada uma divisão de tarefas e atuar em atividades a
céu aberto no início da manhã e final da tarde, em atividades que possam ser desenvolvidas
em galpões ou áreas cobertas, como por exemplo a separação, lavagem, encaixotamento
das hortaliças. Pode também, se for o caso, atuar na venda dos produtos em local coberto.”
(quesito 7 – fl. 03), segundo o laudo pericial, portanto, que “No momento não há
incapacidade para a atividade habitual.”. (quesito 10 – fl. 04).

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC.
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8. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 – LAUDO11
e evento 13 – LAUDO2 (laudos médicos e receita particular), que apontam e confirmam,
como no laudo pericial, a patologia da parte autora, bem como indicam seu quadro clínico.
Nesse sentido, destaco que os documentos do evento 13 – LAUDO 2 apontam a necessidade
da autora não se expor ao sol, podendo acarretar na piora da patologia de Urticária Crônica
caso isso ocorra.

9. A perícia considerou a condição de lavradora da autora. Vejamos:

"Informou que sempre trabalhou como lavradora, com plantação de
hortaliças, banana e laranja entre Cariacica e Viana em propriedade familiar.
Relata que desde 2016 desenvolveu urticária e que atualmente está em
acompanhamento trimestral na Santa Casa de Vitória e faz uso de 40 mg de
prednisona uma vez ao dia, anti-histamínico diário e de uma vacina mensal
(Omalizumabe 300 mg a cada 30 dias) para controlar as crises. No momento
não está em crise e nega que já tenha tido crise grave evoluindo com edema de
glote, por exemplo.

O perito confirma alguma doença ou lesão? RESPOSTA: Urticária espontânea
crônica, estável com a medicação atual. No momento sem crise e sem
comprovação de crise grave com edema de glote. Nunca foi submetida a
traqueostomia. 

QUESITO 04 Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na
pessoa examinada. RESPOSTA: Apresentava 04 ou 05 placas dermáticas na
coxa esquerda. Ausência de prurido durante todo exame pericial.

QUESITO 05 Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar
laudos médicos e laudos de exames considerados. RESPOSTA: No exame
pericial, em laudos e exames anexados ao processo e fornecidos durante o
exame pericial. 

QUESITO 06 Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada?
RESPOSTA: Se declarou Lavradora. 

QUESITO 07 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? RESPOSTA: Do ponto de vista medico ocupacional não há impedimento
para trabalhar como agricultora, especialmente em propriedade particular e
ou familiar, como declarado pela autora. A condição clínica embora não
esteja resolvida, está estável e controlada com a nova medicação e deve ser
levado em consideração que a atividade rural não é exclusivamente sob
exposição solar. Considerando que desempenha atividade em propriedade
particular pode ser considerada uma divisão de tarefas e atuar em atividades
a céu aberto no início da manhã e final da tarde, em atividades que possam
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ser desenvolvidas em galpões ou áreas cobertas, como por exemplo a
separação, lavagem, encaixotamento das hortaliças. Pode também, se for o
caso, atuar na venda dos produtos em local coberto.

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?) RESPOSTA: Sem
limitações, se respeitada a divisão de tarefas descritas no quesito acima. 

 A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? RESPOSTA: Não há risco
de agravamento, mas pelo declarado pela autora, se desempenhar atividade
por longos períodos sob exposição solar o Sol pode servir de gatilho para
novas crises.

QUESITO 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? RESPOSTA: No momento
não há incapacidade para a atividade habitual. 

QUESITO 11 Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito
anterior? RESPOSTA: No exame pericial, em laudos e exames anexados ao
processo e fornecidos durante o exame pericial.

10. Deve ser levado em consideração que a autora é trabalhadora rural e que
tanto a perícia como os laudos particulares indicam limitações funcionais. Nessa toada, a
perícia realizada em juízo sugere a necessidade de adaptação das atividades realizadas pela
recorrente para que essa não se exponha ao sol. Saliento, porém, que não se pode afirmar
que a autora poderá modificar suas atividades laborais para que respeitem às limitações
impostas por sua patologia, conforme indicado pelo perito no quesito 07.

11. Ademais, os laudos do evento 13 são claros ao afirmar que há a
possibilidade de agravamento da situação da requerente caso se exponha ao sol, situação essa
confirmada, ainda que indiretamente, pelo perito do juízo ao descrever diversas limitações as
suas funções laborais.

12. Destaco que os referidos laudos (evento 13 – LAUDO 2) são datados de
abril, julho e novembro de 2018. Portanto, ao que tudo indica, enquanto a autora esteve
incapacitada, ainda que parcialmente, para exercer suas atividades laborativas a mesma não
foi beneficiada com a concessão do benefício de auxílio doença já que a DCB é em
19/12/2017, conforme consulta feita ao Portal CNIS.

13. Quanto ao laudo judicial e o requerimento de nova perícia, saliento que não
há necessidade da submissão da paciente a nova perícia, uma vez que a perícia judicial
realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições a serem
apontadas. Assim, estando a matéria suficientemente esclarecida não há razão para
designação de novo exame pericial.
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14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o pagamento do benefício de auxílio doença a
autora com DIB após data da cessação do benefício (20/12/2017). Sem condenação em custas
e nem em honorários advocatícios, nos termos do Enu/ciado nº 99 do FONAJEF./

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000292698v5 e do código CRC 55c7d4a6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5011511-17.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: IVANILDA GOMES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 33 – fls. 1/32) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de benefício auxílio doença
e aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de atividades laborativas devido a sua doença incapacitante; que o
juiz não se encontra adstrito ao laudo pericial; que a perícia deveria ter sido realizada por
médico especialista em ortopedia e psiquiatria. Requer a reforma da sentença, para a
concessão dos benefícios pleiteados na exordial ou sua anulação. Contrarrazões apresentadas
(Evento 36).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES
INSUFICIENTES. PERÍCIA REALIZADA COM MÉDICO DO TRABALHO.
ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 
 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 27):
 

[...]

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 408



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 32/362

5011511-17.2018.4.02.5001 500000314375 .V6 JESX51454© JES7060

Indefiro o requerimento com base no Enunciado nº 57 da Turma Recursal do Espírito
Santo: “A designação de médico generalista não dá causa à nulidade da perícia
realizada para aferir a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de
doença ou quadro clínico complexo” (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
12.06.2017, pág. 204). (...)

Nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela simplicidade e pela
informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual o laudo pericial não precisa
conter fundamentação detalhada. (...)

A perita foi intimada para responder os quesitos formulados pelo juízo. Os quesitos da
autora estavam abrangidos pelos quesitos do juízo. A autora foi intimada da nomeação
da perita médica do trabalho e dos quesitos formulados e não impugnou os quesitos
formulados. Não há nenhuma nulidade. (...)

Ocorre que a perita negou o risco de agravamento do quadro clínico e a existência de
limitações funcionais. Como já salientado, nos juizados especiais, os atos processuais
são regidos pela simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão
pela qual o laudo pericial não precisa conter fundamentação detalhada. Ato normativo
do Conselho Federal de Medicina não vincula este juizado. (...)

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.

[...]

 

5. Foi realizada perícia para avaliação do quadro patológico da autora
(merendeira, 63 anos). O laudo, realizado por médico especialista em medicina do trabalho,
questionado se a recorrente tem aptidão física e mental para exercer sua atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categorias profissional, atestou que a autora é “portadora de tendinopatia dos
ombros, hipertensão arterial, diabetes mellitus, alterações degenerativas da coluna que não
a incapacita para realização de nenhuma de suas atividades diárias, seja laborativa ou não.
Com relação ao tratamento realizado com psiquiatra, não há elementos que configurem
incapacidade laboral. Tratam-se de alterações crônicas que demandam acompanhamento
contínuo, compatíveis com achados clínicos da população desta faixa etária, mas que, no
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atual momento, não há evidências que justifiquem qualquer limitação ou restrição da
reclamante. Portanto, mediante análise médico pericial, não há incapacidade laborativa
seja parcial, total, temporária ou definitiva” (quesito 7 – fl. 2).  

6. Segundo o expert do Juízo, a recorrente “Possui alterações crônicas típicas da
idade” (quesito 6 – fl. 2) e “(...)Não necessita de procedimento cirúrgico” (quesito 15 – fl.
3). O perito judicial foi enfático ao responder, por várias vezes, que “Não há incapacidade”
(quesitos 10, 13, 14, 15 e 16 – fls. 2 e 3), bem com “não há limitação funcional” (quesito 8 –
fl. 2). 

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo. 

8. Entendo não haver fundamento para a nulidade da sentença, tendo em vista
que o laudo está embasado, tendo o perito esclarecido em que subsídios baseou a sua
avaliação, citando cada documento médico levado em consideração, conforme infere-se dos
quesitos 5 e 11 (fl. 2). Ora, além disso há que se ressaltar que nos juizados especiais os atos
processuais são regidos pela simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95),
razão pela qual o laudo pericial não precisa conter fundamentação detalhada.

9. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares. 

10. Neste ponto, importa ressaltar que, dentre a documentação médica acostada
aos autos, há laudo de profissional do SUS informando a incapacidade laboral da recorrente.
Ocorre que, muito embora os profissionais de saúde pública estejam acobertados pela
imparcialidade, visto que desprovidos de vínculos de intimidade com os segurados, verifico
que, ainda assim, o conjunto probatório não é favorável à parte autora. 

11. A saber, conforme supracitado, o laudo médico emitido pelo expert do Juízo
reconheceu as doenças da recorrente e, não obstante, foi enfático ao propugnar sua
capacidade para a prática da atividade habitual, qual seja, o ofício de merendeira. Aliás, os
laudos SABI’s caminham no mesmo sentido que o laudo judicial, visto que, em exame
realizado em 20/10/2017 (Evento 24, OUT1, Página 34), não foi constatada pelo perito
incapacidade laborativa, tendo tal profissional manifestado que “(...) Segurada comparece
referindo que sente dor em todo o corpo e apresenta laudo de CRM8565 datado de
06/10/2017 referindo o acompanhamento na USF PMV relatando que faz tratamento para
CID !10/DM/Discopatia de coluna (embora não tenha realizado nenhum exame de imagem
de coluna???) artrite de joelho dir (também sem exames de imagem ou laboratoriais) e
hérnia umbilical (esta sendo a única queixa para qual tem USG emitida por CDRM11724
datada de 29/09/2017 relatando leve infiltração gordurosa de fígado e hérnia umbilical sem
sinais de encarceramento)” (Evento 24, OUT1, Página 34). 
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12. Nesse sentido, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por esta, o que por si só não justifica a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Com efeito, a presença de uma
doença nem sempre consiste em uma incapacidade, de maneira que a sua existência não é,
necessariamente, incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas. O fato de a
autora ter gozado do benefício de auxílio doença anteriormente não indica que há no
momento atual incapacidade total/parcial definitiva/permanente para a realização de sua
atividade laboral.

13. Quanto à alegação de que a perícia deveria ter sido realizada por médico
especialista em ortopedia e psiquiatria, destaco que a capacidade laboral é questão técnica que
deve necessariamente ser analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve
ser habilitado na especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o
segurado. Trata-se, porém, de mera preferência. Salvo casos excepcionais, atinentes a
doenças de alta complexidade, o médico inscrito no órgão de classe competente tem
habilitação técnica legal para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica
afetas a qualquer especialidade.

14. O que importa é que o laudo pericial está bem fundamentado, revelando que
o perito detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora se queixa.
Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria suficientemente esclarecida
não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o inconformismo da parte
com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou mesmo para a designação de
novo exame.

15.1) Por fim, há apenas um laudo do SUS que atesta, expressamente, a
incapacidade - os demais consistem em exames e prescrições, sem acusar incapacidade.
Contudo, o laudo mencionado é anterior à perícia judicial.  De acordo com os SABIs a autora
não apresenta documentos comprovando todas as doenças alegadas (p. ex.: não há
comprovação da ocorrência de AVC), sendo que, conforme tais laudos, a autora está apta
desde meados de 2017. Assim, os documentos indicando incapacidade a partir da época em
que o benefício foi cessado não são suficientes para o afastamento da perícia.

16. Ainda, deve-se ter em mente que o fato de o INSS ter concedido auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez no passado não significa que a incapacidade para o
trabalho tenha persistido após a cessação do pagamento do benefício, pois estes benefícios
são precários, sendo que a manutenção somente fica assegurada enquanto preservada a
situação de fato que motivou o deferimento. A incapacidade para o trabalho é situação de fato
dinâmica, que pode agravar-se ou regredir com o tempo. Resta evidente, portanto, que a
avaliação da manifestação de sintomas incapacitantes, no presente caso, não fica
condicionada à existência de incapacidade laboral pregressa. A manutenção do benefício
depende da comprovação da persistência atual do estado de incapacidade para o trabalho, a
qual não foi constatada no caso em tela.

17. Por derradeiro, no que tange à análise das condições pessoais e
socioeconômicas da recorrente, não é possível a concessão de benefício por incapacidade. A
análise social apenas encontra cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação
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ou incapacidade que, uma vez conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento
do segurado nas hipóteses legais de concessão de benefício por incapacidade. No caso dos
autos, embora a autora possua idade relativamente avançada (63 anos) e seja portadora
de doenças, a perícia foi muito clara quanto à sua da capacidade laborativa. Assim, cabe
à recorrente, tendo cumprido o requisito etário, buscar a aposentadoria por idade, que deverá
ser demandada em ação própria, caso já tenha preenchidos os demais requisitos previstos em
lei. Desta feita, não sendo o conjunto probatório favorável a autora, esta não faz jus ao
benefício por incapacidade pleiteado, seja auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.

18. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314375v6 e do código CRC ace9ca77.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5006898-51.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ELESSILDA POBEL DE RESENDE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 33 – fls. 1/13) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que a autora encontra-se incapacitada totalmente para a prática de suas atividades
laborativas devido a sua doença incapacitante; que, havendo divergências entre os laudos
médicos, deve-se caracterizar o direito ao recebimento do benefício. Requer a reforma da
sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões evento
37.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 22):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/623.297.425-9 desde 26/6/2018 com sua conversão
em aposentadoria por invalidez, ou a concessão de auxilio-doença por prazo
indeterminado.
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A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/623.297.425-9 no período  26/4/2018
a 26/6/2018 (evento 25).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou pós-operatório
de lesão labral no quadril esquerdo, lesão labral no quadril direito, alterações
degenerativas lombares sem radiculopatias (quesito 3, evento 15). Afirmou que
a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de assistente
administrativo (quesitos 6-7). Esclareceu que a autora esteve incapacitada para
o trabalho pelo período de seis meses, a partir de dezembro/2016 (quesito 12).
Concluiu que não há incapacidade atual para o trabalho (quesito 13).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 22).

A autora impugnou o laudo pericial (evento 18). Alegou que:

[...]

O laudo datado de 5/7/2018 relatou que a autora estava com dor
nos quadris esquerdo, direito e coluna lombar, com dificuldade de fazer alguns
movimentos, diagnosticou osteoartrose na coluna e entesopatia com alterações
degenerativas (evento 1, LAUDO13). Em 5/7/2018, a autora foi
encaminhada para realizar vinte sessões de fisioterapia em razão da queixa de
dor lombar (evento 1, LAUDO19)

O médico assistente não atestou incapacidade para o trabalho na data de
cessação do benefício. Avaliou que as lesões degenerativas estavam
compatíveis com a idade e com o trabalho e não estavam agudizadas, e o pós-
operatório de artroscopia do quadril não teve complicações (quesito 9). 

O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. De acordo
com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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 do
médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o
trabalho.

A autora alegou que:

[...]
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O exame de imagem datado de 27/8/2018 revelou as seguintes impressões
(evento 1, EXMMED20): 

Esses dados são compatíveis com a conclusão do perito do juízo, pois revelam
exame normal, exceto pela "pequena" degeneração nos níveis L3-L4 e L5-S1.
Os demais exames exibidos pela autora são anteriores à cessação do benefício
e não servem para comprovar a persistência da incapacidade para o trabalho
após 26/6/2018.

A autora alegou que:

[...]

A despeito de qual seja a atividade habitual da autora - auxiliar administrativa
ou vendedora -, o perito não confirmou nenhuma limitação funcional, nem
mesmo para abaixar-se, pegar carga ou deambular (quesito 8). 

A autora requereu:

[...]

Não há motivo para realizar outra perícia, porque a matéria foi suficientemente
esclarecida no laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi
comprovada nenhuma nulidade que contaminasse a produção da prova.

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.

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.

[...]

5. Constatado o quadro patológico da autora  (51 anos), a perícia judicial
(evento 15 - fls. 1/3) foi clara ao apontar pela capacidade laborativa, uma vez que afirmou
que a autora está “Apta ao labor atual” (quesitos 14 e 15 – fl. 2). Ainda, destacou várias
vezes que houve “Incapacidade temporária, hoje apta.” (quesito 13 – fls. 2).

6. O laudo pericial, assim como os laudos médicos acostados pela autora,
confirma que a autora é acometida por doença, qual seja: “[...] pós operatório de lesão labral
em quadril esquerdo e lesão labral em quadril direito, alterações degenerativa lombares
sem radiculopatia.” (quesito 3 – fl. 01).
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7. Destaco que do quesito 4 (fl. 01) observa-se: “Coluna lombar com arco de
movimento livre, sem contratura paravertebral ou sinais de radiculopatia. Lasegue
negativo. Sensibilidade de membros inferiores mantida” e do quesito 07 (fl. 01) “Sim, pois
apresenta lesões degenerativas compativeis com a idadem e labor hbaitual, não agudizadas
e pos operatorio de artroscopia de quadril sem complicações”.

8. Nesse sentido, a presença de uma doença nem sempre vem acompanhada de
uma incapacidade ou sintomatologia. Bem como uma incapacidade não é necessariamente
incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas.  

9. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

10. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

11. Ainda, os documentos particulares no evento 1 (exames, receituários e
laudos médicos particulares) apontam as patologias da parte autora, bem como o resultado de
exames ao qual foi submetida, mas não são hábeis para desconstituir o resultado da perícia
judicial.

12. Muito embora o documento do evento 1 – laudo 12 aponte o estado
incapacitante da parte autora, descrevendo a necessidade de afastamento para atividades
laborais por tempo indeterminado, tal elemento de prova não é suficiente para desconstituir o
parecer do expert do juízo. Insto informar ainda que diversos outros documentos presentes
no caderno processual são datados do período no qual a parte já gozava de auxílio
doença (de 26/04/2018 a 26/06/2018).

13. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000287623v2 e do código CRC e0bc47e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5004470-96.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: EDILAINE DA SILVA GUIMARAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 33 – fls. 1/8) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez e auxílio doença. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante.
Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões evento 36.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (fl. 79/81):

Pretende a parte autora que seja concedido o benefício por incapacidade.

Em síntese, alega sofrer de enfermidades incapacitantes para o exercício das
atividades habituais.
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Decido.

Do Auxílio-Doença

De início, saliento que as normas referentes ao auxílio-doença encontram-se
previstas a partir do artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, sendo concedido por
motivo de incapacidade provisória, que dure 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:

“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).

Da Aposentadoria por Invalidez

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).

Nestes termos, são requisitos para a aposentadoria por invalidez:

a) Qualidade de segurado;

b) Carência, quando exigida; e

c) Incapacidade e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência.

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
aquele ou a este - benefício, respectivamente.
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A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Porém, realizada a perícia judicial, a parte
autora fora declarada capaz.

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.

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 se utiliza 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 socioeconômica etc.)
para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade
controvertida trazida pelas partes.

[...]

5. Constatado o quadro patológico da autora  (balconista, 24 anos), a perícia
judicial (evento 17, fls. 1/10) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade laborativa.
Apesar de a autora possuir as patologias descritas, “[...] dor muscular a esclarecer (CID:
M79) e lesões cutâneas a esclarecer (CID: R21)” (quesito 3 – fl.05), segundo o laudo
pericial, a mesma “[...] não apresenta redução de sua capacidade para as atividades
habituais, pois não há alterações significativas ao exame físico e aos documentos médicos
que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de
instrução da parte Autora, concluo que não há incapacidade laborativa.”.

6. Nesse sentido, observo que o expert salienta que “As patologias encontram-
se estáveis” (quesito 09 – fl. 06), bem como “[...] não foram observados sinais de
descompensação das patologias em investigação.” (evento 07 – fl. 03).

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
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conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. A autora juntou diversos documentos particulares no evento 1 (laudos
médicos, exames e receitas particulares), porém tais documentos apenas apontam e
confirmam, como no laudo pericial, as patologias da parte autora, bem como indicam seu
quadro clínico. As informações apresentadas não são hábeis para desconstituir o resultado da
perícia judicial. Nessa toada, não há a indicação nos documentos médicos de que se trata de
incapacidade definitiva ou temporária.

10. Ademais, o laudo datado de 18/04/2018 elaborado pela Dra. Inamara Assini
Eleuterio, CRM 8840, apresentado pela peça recursal (evento 33 – fl. 03), indica que a
recorrente necessitaria de “[...] afastamento do trabalho até reavaliação”. Porém, verifico da
análise do CNIS (evento 23 – RSC2) que a autora foi beneficiária do auxílio de doença
previdenciário nas datas de 29/05/2018 a 29/07/2018, além do gozo no período de
21/09/2017 a 14/11/2017.

11. De mesmo modo, na data do laudo médico presente no evento 1 – laudo 11
(31/08/2017) a recorrente fazia gozo do benefício previdenciário de auxílio doença. Tais
documentações, portanto, não são hábeis para afastar as conclusões periciais (evento 17)
quanto à capacidade laborativa do recorrente. Assim, tais elementos de prova não são
suficientes para desconstituir o parecer do expert do juízo.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000287957v2 e do código CRC b3862b90.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000958-08.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOVELINA PEREIRA DE AGUIAR CANAL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 39 – fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que a autora encontra-se incapacitada para a prática de suas atividades laborativas
devido a sua doença incapacitante; que o laudo pericial não constitui prova absoluta. Requer a
reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões evento 33.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE
CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (fl. 79/81):

[...]

Na ação em tela, a parte autora busca a condenação do INSS à concessão do
auxílio-doença NB 621.709.210-0, DER 24.01.2018 (evento 1 - documento 2,
página 17), ao argumento de que não possui capacidade para exercer sua
função habitual, por padecer, em resumo, de patologia reumatológica.
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Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja
proteção a Lei de Benefícios da Previdência Social se compromete a garantir.
Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez pressupõem a
incapacidade laboral do segurado, a fim de que possam ser concedidos.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo
tratado no artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
apurado com relação ao segurado. Tal benefício é devido ao segurado que ficar
incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos, nos seguintes moldes:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.

Parágrafo único. 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.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do
décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Portanto, verifica-se que o auxílio-doença somente persiste como benefício
previdenciário enquanto se faz presente a incapacidade laboral, cessando
quando o segurado for dado como habilitado para o desempenho de atividade
(nova ou antiga) que lhe garanta a subsistência ou quando, em sendo
considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei nº.
8.213/91).

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária,
somente é concedida quando o segurado for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe
garanta a subsistência, consoante previsto no 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 atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da
condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da
Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se
acompanhar de médico de sua confiança.
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§ 2º 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.

Pois bem.

In casu, em perícia realizada em 20.07.2018 (evento 12), a médica especialista
em Reumatologia confirmou a existência de osteoartrite generalizada e
discopatia degenerativa lombar. 

Asseverou a perita, todavia, que a autora não apresenta limitação funcional
para o exercício de sua atividade laborativa habitual (do lar), estando
apta para desempenhá-la (quesitos 6, 7 e 8).

Elucidou a especialista que a autora "tem aptidão física para exercer sua
função atual com o mesmo rendimento que outros profissionais da mesma
categoraia. Apesar das queixas relatadas, não há subsídios técnicos do ponto
de vista reumatológico que justifiquem incapacidade laborativa. As alterações
degenerativas apresentadas pela autora são inerentes à faixa etária e não há
deformidades físicas" (quesito 7).

Vale ressaltar que a presença de doença ou lesão não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade que esta doença ou lesão provoca no trabalho
habitual do segurado, realidade que não foi verificada na demanda sob exame.
Com efeito, o perito reconheceu ser a autora portadora de doenças, conforme
exames analisados, contudo não constatou limitações funcionais suficientes
para impedir o desempenho da atividade habitual.

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”. 

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.
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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.

[...]

5. Constatado o quadro patológico da autora (do lar, 71 anos), a perícia judicial
(evento 12 - fls. 1/2) apontou pela plena capacidade laborativa da recorrente, uma vez que
afirmou que “[...] a periciada tem aptidão física para exercer sua função atual com o
mesmo rendimento que outros profissionais da mesma categoria. Apesar das queixas
relatadas, não há subsídios técnicos do ponto de vista reumatológico que justifiquem
incapacidade laborativa. As alterações degenerativas apresentadas pela autora são
inerentes à faixa etária e não há deformidades físicas.” (quesito 07 – fl. 1). Ainda, destacou
várias vezes que “Não há incapacidade” (quesitos 10, 12, 13, 14 e 15 – fl. 2).

6. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados se constituem em provas
frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.

7. Tais documentos (evento 1 PROCADM2 - fls. 10/16  (receituários e laudos
médicos particulares)) apenas apontam as patologias da parte autora, mas não são hábeis para
desconstituir o resultado da perícia judicial. Muito embora o documento de fl. 10 aponte que
há “[...] invalidez laboral definitiva.”, tal elemento de prova não é suficiente para
desconstituir o parecer do expert do juízo. Assim, os documentos particulares juntados aos
autos não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos
presentes autos.

8. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. Destaco, também, quer a presença de uma doença nem sempre vem
acompanhada de uma incapacidade ou sintomatologia. Uma incapacidade não é
necessariamente incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas.

10. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
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exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000284845v3 e do código CRC 947ce2db.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5000048-75.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 28 – fls. 1/7) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o laudo pericial não se apresenta devidamente fundamentado; que a autora se
encontra incapacitada totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua
doença incapacitante; que a condição social da requerente deve ser analisada no caso. Requer
a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões evento 34 (fls. 1/2).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (fl. 79/81):

[...]

Considerando que a incapacidade laborativa é um dos requisitos necessários à
concessão do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o pleito
autoral carece de acolhimento.

Isso porque, após o exame pericial ao qual foi submetida a parte autora, o i.
Perito do Juízo declarou em seu laudo (fls. 61/67) que a parte autora ostenta
capacidade laborativa.
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Destaco que os laudos e exames apresentados pela autora não são suficientes
para afastar – ou ao menos colocar em dúvida – as conclusões periciais.

Por fim, ressalto que a impugnação não é específica e não indica
pormenorizadamente os motivos pelos quais há equívoco na perícia.

[...]

5. Constatado o quadro patológico da autora  (faxineira, 56 anos), a perícia
judicial (evento 14, fls. 1/7) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade laborativa, uma
vez que afirmou que “Durante o exame pericial não foi constatada doença incapacitante,
apenas o relato de dor da parte autora.” (quesito 02 – fls. 3). Ainda, destacou várias vezes
que “Não foram constatadas patologias incapacitantes [...]” (quesitos 4, 5, 7, 8, 9 – fls. 3/4)
e que “Não foi constatada incapacidade parcial e permanente” (quesitos 12, 13 – fl. 4).

 6. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

7. Nesse sentido, a autora juntou documentos particulares no evento 1-
LAUDO4 de fls. 1/2  (laudos médicos particulares). Tais documentos apenas apontam as
patologias da parte autora, bem como indicam o quadro clínico da autora, mas não são hábeis
para desconstituir o resultado da perícia judicial.

8. Muito embora o laudo de fl. 1 aponte que há “[...] importante limitação
funcional [...]”, não há a indicação de que se trata de incapacidade definitiva ou temporária.
O referido laudo, portanto, não é hábil para afastar as conclusões periciais (evento 14) quanto
à capacidade laborativa do recorrente. Assim, tal elemento de prova não é suficiente para
desconstituir o parecer do expert do juízo.

9. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a autora se encontra na
faixa dos 56 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor. A questão
afeta ao caráter estigmatizante da doença não autoriza, por si só, a concessão do benefício
quando o conjunto probatório não é favorável à parte autora.

10. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
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exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000284252v2 e do código CRC 3a42840f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5011124-02.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARILENE LOUREIRO UZEDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 30 – fls. 1/9) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez e auxílio doença. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde da paciente. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
evento 33 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 24)

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença desde a data do indeferimento administrativo.
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O requerimento de auxílio-doença NB 31/624.202.725-2, formulado pela autora
em 1º/8/2018, foi indeferido com base em parecer contrário da perícia médica
(evento 2, anexo 1).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho,
diagnosticou poliartrose, gonartrose, outras artroses, epicondilite medial e
reumatismo não especificado (quesito 3, evento 14), mas avaliou que a autora
possui aptidão para exercer a atividade habitual de cuidadora (quesitos 6-7).
Sobre a gonartrose (doença que afeta os joelhos), negou incapacidade porque
os membros inferiores estavam com motricidade e força preservada. Sobre a
epicondilite (doença que afeta o cotovelo), informou Sinal de Mill negativo
(quesito 4). A perita qualquer limitação funcional que comprometa o
exercício do trabalho (quesito 8).

A autora impugnou o laudo pericial (evento 22). Alegou que:

[...]

Laudo médico datado de 1º/8/2018 diagnosticou osteoartrite e atestou dor
intensa (evento 1, LAUDO9).

O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. De acordo
com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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 do
médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o
trabalho.

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.

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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5. Constatado o quadro patológico da autora  (59 anos), a perícia judicial
(evento 14, fls. 1/3) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa, afirmando que a
autora encontra-se com “[...] Não há incapacidade. O exame físico pericial não evidenciou
nenhuma alteração que indicasse algum grau de incapacidade laborativa ou funcional.”
(quesito 7 – fl. 02).

6. Apesar de a autora possuir as patologias de “Poliartrose CID M 15.0.
Gonoartrose CID M17.0. Outras artroses CID M19. Epicondilite medial CID M 77.0.
Reumatismo não especificado CID M79.0.”, conforme laudo pericial (quesito 3 – fl. 01), o
expert do juízo destaca que “[...] Possui alterações crônicas típicas da idade, porém sem
nenhuma restrição ao exame físico.” (quesito 9 – fl. 03), segundo o laudo pericial, portanto,
não há limitações funcionais para a autora.

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

9. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 – LAUDO9
(laudos médicos e receita particular), que apontam e confirmam, como no laudo pericial, a
patologia da parte autora, bem como indicam seu quadro clínico. Contudo, tais elementos de
prova, isoladamente, não são suficientes para desconstituir a conclusão a que chegou o perito
do juízo quanto à capacidade laborativa da recorrente. Ademais, não há outros documentos
que comprovem que a autora encontra-se total ou parcialmente incapacitada.

10. Vale observar que a presença de uma ou mais doenças nem sempre consiste
em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000299736v3 e do código CRC 5bdcaa72.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5003641-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARILENE FAUCAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 29 – fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde da paciente. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
apresentadas (Evento 35).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. . LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE
CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA. 

 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
 

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 23):
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[...]

Dessa forma, nota-se que o período de incapacidade foi devidamente coberto pela
Previdência Social com a concessão do benefício acima referido, não havendo motivo
para sua renovação no momento atual.

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.

Desta feita, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos assinala o
correto procedimento adotado pelo INSS em relação ao indeferimento administrativo do
benefício, haja vista também não ter sido constatada incapacidade para o trabalho pela
perícia judicial.

 [...]
 

5. Constatado o quadro patológico da autora (secretária do lar, 32 anos), a
perícia judicial realizada (Evento 12) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa,
apesar de ser possuir “Amputação mamária à direita” (quesito 04) em razão de câncer de
mama.
 

6. A perícia confirma que “[...] No momento não há incapacidade para a
atividade habitual” (quesito 10) e que não há risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual, “Não há nexo de causalidade laboral a autora foi
submetida ao tratamento mais indicado, está melhorada e não houve comprovação de
sequela incapacitante” (quesito 09). Destaco que o expert pontuou que “Não foram
encontrados elementos técnicos de convicção que comprovem incapacidade para o
desempenho da atividade habitual, fora o período em que a autora esteve efetivamente em
benefício previdenciário” (quesito 12).
 

7. A análise aos SABI’s e ao CNIS caminham no mesmo sentido do laudo
judicial supracitado. Segundo laudo médico pericial do INSS (Evento 18, RSC2, Página 8) a
recorrente “[...] não apresenta incapacidade laboral tendo em vista tratamento oncológico
para câncer da mama direita com mastectomia radial com esvaziamento axilar +
quimioterapia e radioterpia adjuvantes já finalizadas há longa data sem qualquer sequela
impeditiva à atividade declarada, podendo aguardar reconstrução mamária trabalhando”.
Assim, verifico que, enquanto incapacitada para a realização do labor habitual, a recorrente
esteve acobertada pelo benefício de auxílio doença, porém, constatada a ausência de
incapacidade, o benefício também foi cessado. Senão vejamos - Laudo realizou vários testes
na autora: 
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 ✓ Teste do impacto de Neer – Negativo bilateralmente. ✓  Teste de Hawkins-
Kennedy – Negativo bilateralmente ✓  Gerber – Negativo bilateralmente. ✓
Jobe – Negativo bilateralmente. ✓ Laségue e Laségue modificado - Negativos
bilateralmente. ✓  Teste de Fabere – Negativo bilateralmente. ✓  Teste de
Hoover - Negativo bilateralmente.

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? RESPOSTA:
Sim. Não foram encontrados elementos técnicos de convicção que justifiquem
incapacidade para desempenho da atividade habitual.

Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível
confirmar se houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual
período? RESPOSTA: Não foram encontrados elementos técnicos de
convicção que comprovem incapacidade para desempenho da atividade
habitual, fora o período em que a autora esteve efetivamente em benefício
previdenciário.

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
 

9. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.
 

10. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 (EXMMED6,
Páginas 1/13; LAUDO8, Páginas 1/4), que apontam e confirmam, como no laudo pericial, a
patologia da parte autora, bem como indicam seu quadro clínico e a realização de
tratamentos. Contudo, tais elementos de prova, isoladamente, não são suficientes para
desconstituir a conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade laborativa da
recorrente.
 

11. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas. O laudo juntado no Recurso é posterior á realização
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da perícia, se tem novas provas de incapacidade, deve renovar o requerimento junto ao INSS. 
 

12. Imperioso pontuar, a este ensejo, que as Turmas Recursais do Rio de Janeiro
consagraram orientação no sentido de 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 afecção ou de outra”
(Enunciado 84) e de que “Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos
técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial
quando o recurso não trouxer razões que possam afastar a higidez do laudo” (Enunciado
72).
 

13. Imperioso destacar que, caso haja agravamento de seu quadro, é possível
que a segurada postule administrativamente nova concessão de benefício previdenciário.
 

14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000311539v3 e do código CRC e29e2ab4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 414



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 61/362

5001024-85.2018.4.02.5001 500000294732 .V4 JESX51456© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 5001024-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE ANTONIO CARETA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 32 – fls. 1-24) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que o laudo pericial é nulo, pois não indicou a
idoneidade do método utilizado; que os laudos particulares indicam a incapacidade laborativa
autoral; que as condições sociais do recorrente devem ser analisadas. Requer a nulidade ou
reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões (evento 35).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
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O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/178.017.825-2 no período de 8/7/2016
a 29/8/2017. Após, formulou novo requerimento NB 31/620.679.694-2 em
26/10/2017 (evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, constatou que o autor
está assintomático em relação à queixa de lombociatalgia crônica (quesitos 2-
3, evento 16). Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a atividade
habitual de vendedor avulso (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho.

O autor impugnou o laudo pericial (evento 19).

[...]

O laconismo do laudo pericial na resposta à maioria dos quesitos é suprido
pelos esclarecimentos registrados na parte introdutória do laudo pericial sob o
título "exame físico".

Nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela simplicidade e pela
informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual o laudo pericial não
precisa conter fundamentação detalhada.

[...]

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.

O autor alegou ainda que:

[...]

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. De acordo com
a Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização, “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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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.

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.

 [...]

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo.

6. A alegação de que o expert não indicou o método utilizado na elaboração da
perícia (evento 16), acarretando na nulidade da mesma não merece prosperar. Isso, pois, o
perito indicou que se baseou em “Exame físico e história clínica” (quesito 5) para
fundamentar sua conclusões. Nesse sentido, a perícia afirma “Autor lúcido e orientado no
tempo e espaço, responde bem as solicitações verbais. Sobe e desce maca de exame sem
auxilio. Grau de força muscular preservado em membros inferiores. Lasegue negativo
bilateral. Reflexo patelar presente bilateralmente. Mobilidade articular
preservada.” (quesito 4).

7. Considero que as informações periciais são suficientes para fundamentar o
entendimento do magistrado, de modo que estando a matéria suficientemente esclarecida não
há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o inconformismo da parte com o
resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo
exame.

8. Constatado o quadro patológico de Lombociatalgia crônica do autor
(vendedor avulso, 71 anos), a perícia judicial (evento 16) foi clara ao concluir por sua plena
capacidade laborativa, uma vez que o perito concluiu que “[...] no momento não há
incapacidade laborativa.” (quesito 7) e que “Não há risco em exercer sua função habitual.”
(quesito 9).

9. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.
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10. Os documentos particulares do recorrente não são suficientes para afastar as
conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a constatação de seu estado
incapacitante. Vejamos a perícia:

"Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta. R:
Lombociatalgia crônica. 
 
3. O perito confirma alguma doença ou lesão? R: No momento assintomático. 
 
4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa
examinada. R: Autor lúcido e orientado no tempo e espaço, responde bem as
solicitações verbais. Sobe e desce maca de exame sem auxilio. Grau de força
muscular preservado em membros inferiores. Lasegue negativo bilateral.
Reflexo patelar presente bilateralmente. Mobilidade articular preservada. 
 
5. Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos
médicos e laudos de exames considerados. R: Exame físico e historia clinica. 
 
6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? R: Vendedor
avulso. 
 
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? R: Sim, no
momento não há incapacidade laborativa. 
 
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?) R: Não há limitação
funcional no momento. 
 
9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? R: Não há risco em exercer
sua função habitual. 
 
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 incapacidade laborativa."
 
 

11. Muito embora o autor tenha apresentado laudos particulares (evento 1 –
laudo7, laudo8, laudo9, laudo1, laudo10), estes possuem pouca eficácia probatória quando
confrontada com outras provas e evidências antagônicas. Isso, pois em casos em que há
divergência entre a perícia e o alegado pela parte autora, e, esta última, juntar aos autos
inúmeros laudos médicos que aleguem incapacidade laborativa, cabe ao juiz analisar os autos
de maneira ainda mais detida em busca da verdade real dos fatos.
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12. Não bastante, a perícia judicial teve o mesmo entendimento que o INSS
já havia adotado: o de que não há incapacidade laborativa, ou seja, o autor está apto
para exercer as suas atividades como vendedor avulso. De modo que a tese de que o autor
está capaz, mostra-se mais resistente e fundamentada.

13. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

14. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

15. Quanto à análise das condições sociais, não é possível a concessão de
benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando ao menos
resta constatada incapacidade parcial que, uma vez conjugada com fatores pessoais, dê ensejo
ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão de benefício por
incapacidade. No caso dos autos, embora o autor possua idade relativamente avançada
(72 anos) e seja portador de doenças, a perícia foi muito clara quanto à sua capacidade
laborativa.

16. Assim, cabe ao autor, tendo cumprido o requisito etário, buscar a
aposentadoria por idade, que deverá ser demandada em ação própria, caso já tenha
preenchidos os demais requisitos previstos em lei. Assim, não sendo o conjunto probatório
favorável ao autor, este não faz jus ao benefício por incapacidade pleiteado, seja auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez.

17. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294732v4 e do código CRC 0222cfa2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5011976-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ADRIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 29 – fls. 1/9) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a autora encontra-se incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido sua doença incapacitante; que
a condição pessoal da requerente deve ser analisada no caso. Requer a reforma da sentença,
bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 32.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 23):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/620.397.241-3 com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, desde 6/3/2018.
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A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/620.397.241-3 no período de 
6/10/2017 a 6/3/2018 (evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedista, diagnosticou 
artropatia interapofisária L4-L5 e L5-S1 (quesito 3, evento 13). Afirmou que a
autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de auxiliar de
transporte escolar (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o
trabalho.

A autora não impugnou o laudo pericial (evento 21). 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.

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.

[...]

5. A autora (auxiliar de transporte escolar, 51 anos) é portador de “Artropatia
interapofisária em L4-L5 e L5-S1”, conforme descrito na perícia médica realizada (evento
13). Vale observar, porém, que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

6. O expert do juízo afirmou que “Não existem dados técnicos avaliado no
exame físico e exames de imagem que justifiquem limitações para o labor habitual.”
(quesito 8) e asseverou também que “Não existem dados técnicos observados que
justifiquem inaptidão.” (quesito 7). Nesse sentido, a perícia judicial realizada foi clara ao
apontar pela capacidade laborativa da recorrente.

7. Considero que as informações periciais são suficientes para fundamentar o
entendimento do magistrado, de modo que estando a matéria suficientemente esclarecida não
há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o inconformismo da parte com o
resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo
exame.

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
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9. A autora juntou laudos médicos particulares no evento1 – LAUDO7. Tais
documentos apontam as patologias da recorrente, bem como indicam seu quadro clínico,
porém não demonstram que a autora esteja incapacitada total ou parcialmente para a
realização de sua atividade laboral, de modo que não são hábeis para desconstituir o resultado
da perícia judicial.

10. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a autora encontra-se na
faixa dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor.

11. Deve-se ter em mente que, para que se tenha 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.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000318193v2 e do código CRC f25a8f53.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5009803-29.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ENETELSO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 31 – fls. 1/18) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o autor se encontra incapacitado totalmente para a prática de suas atividades
laborativas devido sua doença incapacitante; que a condição social do requerente deve ser
analisada no caso. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 34.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. ANÁLISE DE CONDIÇÕES SOCIAIAS.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 25):

 [...]

A fim de instruir o processo, foi realizada perícia judicial com médico
ortopedista, conforme laudo do ev. 14.
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O perito consignou que o autor é portador de espondilodiscoartropatia
cervical, mas não apresenta limitações que o impedem de exercer sua atividade
habitual de oficial polivalente. Assim consignou o perito:

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 Spurling negativo (Teste
de Spurling: Exame provocativo para compressão radicular cervical.).
Periciando sem alterações significativas ao exame físico da coluna cervical.

A autora apresentou impugnação ao laudo, conforme petição do ev. 23.

Alega a autora que o laudo padece de nulidade, porque não esclarece a
metodologia aplicada, tampouco apresenta respostas conclusivas aos quesitos,
não tendo respondido nenhum dos quesitos apresentados pela autora. Além
disso, o perito contrariou o médico assistente que acompanha o autor, em
violação ao Código de Ética Médica. Pretende, assim, a prevalência dos laudos
dos médicos que acompanharam o autor.

A impugnação não merece guarida. O laudo encontra-se devidamente
fundamentado, inclusive com indicação dos subsídios técnicos utilizados
(quesitos 4 e 5). Note-se que o perito judicial analisou exames da coluna
cervical apresentados pelo próprio autor, de onde se extrair não haver sentido
questionar a metodologia utilizada.

De outro lado, a presença da 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 que esta doença provoca no trabalho habitual
do segurado, realidade que não foi verificada na demanda sob exame. Com
efeito, o perito reconheceu ser a parte autora portadora de doença, conforme
exames analisados, contudo não constatou limitações funcionais suficientes
para impedir o desempenho das atividades habituais.

Quanto à alegação de que o perito não ter respondido nenhum dos quesitos
apresentados pela autora, conforme despacho inicial proferido, este Juízo tem
adotado orientação do CNJ de apresentar quesitos padronizados sugeridos por
aquele órgão, dando-se oportunidade à parte autora de apresentar quesitos
complementares após o laudo, caso entenda que os quesitos do Juízo não foram
suficientes, mas tomando o cuidado de não repetir, com outro texto, quesitos já
respondidos.
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Cabe à parte interessada, assim, formular quesitos complementares após o
laudo, demonstrando sua pertinência quanto ao objeto da perícia e inovação
em relação aos quesitos já respondidos.

No caso, a parte autora, em sua impugnação, apresentou quesitos
complementares (ev. 23).

No quesito complementar 01, a autora pede para o perito informar se
respondeu os quesitos observando os artigos 52 e 97 do Código de ética
médica.

Esse quesito, data venia, é expediente retórico para reforçar a argumentação,
também lançada na impugnação, de que o perito desrespeitou o Código de
Ética Médica.

Os artigos citados estatuem o seguinte, a título de vedação aos médicos:

[...]

Neste passo, é importante ressaltar a diferença de objetivos entre a atuação do
médico terapeuta e do médico perito. Isso porque, 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.

No caso concreto, o perito judicial não desrespeitou a prescrição ou tratamento
de outro médico, porque sua atuação não desbordou de sua função específica,
que é restrita à análise do quadro clínico para fins de fornecer subsídios
técnicos quanto à existência ou não de incapacidade laborativa. O perito não
prescreveu ou alterou procedimentos médicos, já que seu objetivo não é curar
ou tratar o periciando.

Na verdade, o que se nota a partir do argumento esgrimido pela autora é a
pretensão de render validade ao laudo judicial apenas se este for coincidente
com os laudos dos médicos particulares. Contudo, ao convergir com o laudo
particular, haveria o mesmo problema levantado pela parte autora, agora sob a
ótica da divergência do perito judicial com o perito médico do INSS.

Recorde-se, ainda, que, a despeito do profissionalismo que também norteia a
atuação do médico assistente da parte, este também é guiado por uma relação
interpessoal mais estreita, haja vista a escolha pessoal calcada na confiança e
empatia, motivo pelo qual não se lhe exige a necessária imparcialidade. O
próprio Código de Ética Médica veda ao médico ser perito do próprio paciente
(art. 93).
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Quanto ao quesito complementar 02, os métodos utilizados pelo perito são os
testes físicos descritos no quesito 04 e a análise dos exames médicos
apresentados pela própria parte. Caberia à parte autora explicar porque os
testes físicos aplicados não devem ser aceitos ou porque seus próprios exames
não correspondem ao que é aceito na área específica de conhecimento.

Quanto ao quesito complementar 03, a descrição dos movimentos e atividades
exercidas em determinada função laborativa pode ser aferida a partir do
Código Brasileiro de Ocupação (CBO). Ademais, o perito afirmou que a
periciando apresenta-se sem alterações significativas ao exame físico da coluna
cervical e com arco de movimento da coluna cervical livre, sem restrições,
razão pela qual concluiu não haver limitações incapacitantes, inclusive sob a
ótica da atividade habitual e a carga aplicável em sua coluna vertebral.

Quanto ao quesito complementar 04, cumpre explicar, inicialmente, que os
sintomas de dor no ombro direito e pescoço consignados no quesito 02 do laudo
se referem às queixas narradas pelo periciando. No mais, o quesito já se
encontra respondido no laudo, tendo o perito concluído, à luz do quadro clínico
observado, que o autor não está incapacitado para sua atividade habitual.

Por fim, há que se assentar que não há como aceitar que laudos particulares se
sobreponham a laudos periciais fundamentados e conclusivos. Note-se que
nenhum dos laudos particulares acostados à inicial apresenta nível de
fundamentação equiparável ao do laudo pericial, sendo este confeccionado a
partir de quesitos que visam apurar todas as informações necessárias para se
estabelecer eventual incapacidade laboral.

Continuamente, o perito, na condição de auxiliar da justiça, não é apenas um
expert no assunto, ele é também um terceiro imparcial e equidistante dos
interesses das partes. Assim, ao haver contradição entre os laudos particulares
da parte autora e a perícia judicial, esta última deverá prevalecer.

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”.

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.

Desta feita, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos
assinala o correto procedimento adotado pelo INSS em relação à revisão
administrativa do benefício, haja vista também não ter sido constatada
incapacidade para o trabalho pela perícia judicial.
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[...]

5. O autor (auxiliar de obras, 48 anos) é portador de “Espondilodiscoartropatia
cervical.”, conforme descrito tanto na perícia médica realizada (evento 14) como nos laudos
apresentados (evento1 – LAUDO9). Vale observar, porém, que a presença de uma doença
nem sempre consiste em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é,
necessariamente, incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas.

6. Nesse sentido, a perícia judicial realizada com médico ortopedista foi clara ao
apontar pela capacidade laborativa do recorrente, afirmando “[...]Sem limitação observado
ao exame físico.” (quesito 08 – fl. 2). Atestou, também, que “[...]não existem dados técnicos
que evidenciem inaptidão.” (quesito 7 – fl. 2). Concluiu-se que o recorrente está “Apto para
o labor habitual". (quesito 13, 14, 15 e 16 – fl. 3).

 7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. O autor juntou laudos médicos particulares e exames no evento1 – LAUDO9
e EXMMED11. Tais documentos apontam as patologias do recorrente, bem como indicam
seu quadro clínico, porém não demonstram que o autor esteja incapacitado total ou
parcialmente para a realização de sua atividade laboral, de modo que não são hábeis para
desconstituir o resultado da perícia judicial.

9. Nessa toada, o laudo do evento 1 – LAUDO9, afirma apenas que o autor
“[...] relata dificuldade de realizar atividades laborais, logo sugiro afastamento laboral por
tempo avaliado em perícia médica.”, de modo que esse não é suficiente para afastar as
conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a constatação de seu estado
incapacitante.

10. Ademais, não depreendo, a partir dos outros documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados se
constituem em provas extremamente frágeis para afastar as conclusões dos experts do Juízo,
conforme já salientado anteriormente.

11. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, o autor se encontra na
faixa dos 40 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor.
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12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301791v2 e do código CRC 2fc6769c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5008419-31.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ROMILDO DO ROSARIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 35 – fls. 1/21) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o autor se encontra incapacitado totalmente para a prática de suas atividades
laborativas devido sua doença incapacitante; que a condição social do requerente deve ser
analisada no caso. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 38 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. ANÁLISE DE CONDIÇÕES SOCIAIS.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 29):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 418



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 76/362

5008419-31.2018.4.02.5001 500000295697 .V4 JESX51456© JES7060

O autor recebeu auxílio-doença previdenciário no período de 5/10/2017 a
28/11/2017. Formulou novo requerimento administrativo de auxílio-doença em
19/1/2018, que foi indeferido com base em parecer contrário da perícia
médica administrativa (evento 2).

Foi realizada perícia médica judicial em 8/10/2018. O perito nomeado pelo
juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou espondilopatia lombar
degenerativa e alterações degenerativas em joelho esquerdo (evento 18, quesito
4). Concluiu que não há incapacidade para o exercício da atividade habitual
de auxiliar de produção (quesitos 6 e 7). Afirmou que não há risco de
agravamento do quadro clínico se a parte autora continuar exercendo a
atividade habitual (quesito 9). O perito fez exaustiva descrição de todas as
impressões que o motivaram a negar a incapacidade para o trabalho (quesito
5).

O autor impugnou o laudo pericial (evento 26). Alegou que a conclusão do
perito diverge de laudos de médico assistente. 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.

O autor requereu nova perícia com outro especialista em ortopedia, tendo em
vista a contradição entre as conclusões periciais e os demais laudos anexados
aos autos. Contudo, a divergência com o parecer de médico assistente não
invalida o laudo pericial. Se a perícia não é nula, não há motivo para repetir a
produção da prova pericial.

O autor ainda alegou que "desempenha a profissão de AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, que tem como atribuições: 'Preparar, separar e abastecer
materiais para as linhas de produção. Fazer montagem de equipamentos,
operação, manutenção e limpeza de máquinas e presta assistência aos
operadores.' (...) um auxiliar de produção trabalha o tempo inteiro em pé e em
constante movimentação de todas articulações do corpo, inclusive a coluna
lombar e os joelhos. Desta feita, padecendo o autor de espondilopatia lombar
degenerativa e alterações degenerativas em joelho esquerdo, resultando em
dores crônicas que pioram aos esforços, é notório que o mesmo não tem
condição alguma de permanecer em pé durante várias horas diárias em uma
linha de produção, com intensa movimentação de todas as articulações".
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Ocorre que o perito não constatou nenhuma limitação funcional que impeça
o desempenho da atividade habitual de auxiliar de produção associada a
envasamento de café (quesitos 7, 8 e 9).

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 idade avançada e o baixo grau de instrução são fatores que, isoladamente
considerados, não autorizam presumir a incapacidade para o trabalho. No
máximo, eles poderiam inviabilizar a reabilitação profissional, caso
comprovada incapacidade definitiva para a atividade habitual. De acordo com
a Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização, “O julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a
incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.

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.

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.

[...]

5. Constato que o autor (52 anos) é portador de “[...] espondilopatia lombar
degenerativa e alterações degenerativas em joelho esquerdo”, conforme descrito tanto na
perícia médica realizada (evento 18) como nos laudos apresentados pelo autor (evento1 –
LAUDO14 e RECEIT17). Vale observar, porém, que a presença de uma doença nem sempre
consiste em uma incapacidade. Por sua vez, a existência de doença não é, necessariamente,
fator incapacitante para todos os tipos de atividades laborativas.

6. Nesse sentido, a perícia judicial realizada com médico ortopedista foi clara ao
apontar pela capacidade laborativa do recorrente, afirmando que “[...] O periciado
apresenta exame ortopédico normal, sem apresentar qualquer limitação funcional. Desta
forma está apto do ponto de vista ortopédico para realizar suas atividades laborais.”
(quesito 07 – fl. 2). Atestou, também, que “[...] As enfermidades em questão não possuem
nexo causal com a atividade laboral do periciado.” (quesito 9 – fl. 2). Concluiu-se que “O
periciado está apto ao labor.” (quesito 10 e 13 – fl. 3).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 418



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 78/362

5008419-31.2018.4.02.5001 500000295697 .V4 JESX51456© JES7060

 7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Nesse sentido, o autor juntou laudos médicos particulares e exames no
evento1 – LAUDO14, RECEIT17, EXMMED15 e EXMMED16. Tais documentos apontam
as patologias do recorrente, bem como indicam seu quadro clínico, porém não demonstram
que o autor esteja incapacitado para a realização de sua atividade laboral, de modo que não
são hábeis para desconstituir o resultado da perícia judicial. Além do que a perícia judicial
confirma a perícia administrativa.

9. Muito embora o laudo do evento 1 – LAUDO14, afirme que a condição do
requerente possa piorar com esforço (fl. 1), esse não é suficiente para afastar as conclusões do
perito do Juízo, de forma que não é possível a constatação de seu estado incapacitante.

10. Ademais, não depreendo, a partir dos outros documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados se
constituem em provas extremamente frágeis para afastar as conclusões dos experts do Juízo,
conforme já salientado anteriormente.

11. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, o autor se encontra na
faixa dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000295697v4 e do código CRC c4264b3b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5012586-91.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ADENISE GOMES COUTINHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 30) interposto pela parte autora em
face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de auxílio
doença. Alega, em síntese, que as enfermidades descritas no laudo pericial e nos laudos
particulares indicam que a recorrente está incapacitada para o trabalho. Requer a reforma da
sentença. Contrarrazões (evento 33).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO TÉCNICO. SUFICIENTE.
MÉDICO ESPECIALISTA. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA.
LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 24):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer auxílio-
doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/619.891.078-8 no período de
28/8/2017 a 17/9/2018 (evento 2).
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O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou que a autora
"se encontra em seis meses de pós operatório de artroscopia para tratamento
de lesão meniscal dos joelhos" (quesito 4, evento 15), ou seja, fazia seis meses
que a autora tinha sido operada. Afirmou que o autor possui aptidão para
exercer a atividade habitual de promotora de vendas (quesitos 6-7). Concluiu
que não há incapacidade para o trabalho.

A autora impugnou o laudo pericial (evento 22). Alegou que "de forma
totalmente CONTRADITÓRIA o expert, afirmou no quesito 02 e 03, que o
requerente apresenta doença no momento do exame pericial, e afirmou que o
mesmo está apto a desenvolver atividades laborativas".

Não há contradição no laudo pericial. 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 aleou que o laudo pericial "foi contra a veracidade dos laudos
acostados na inicial".

O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. De acordo
com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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 do
médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o
trabalho.

A autora alegou que é promotora de vendas, por isso precisa ficar durante
grande parte do tempo em pé, gerando sobrecarga do joelho recentemente
operado.

O perito, porém, negou qualquer limitação funcional - inclusive a limitação
para ficar em pé - para exercer a atividade de promotora de vendas (quesito
8).

[...]

5. A perícia judicial (evento 15), realizada por médico especialista em
ortopedia, constatou o quadro patológico da autora (promotora de vendas, 46 anos), indicando
que “A periciada se encontra em 06 meses de pós operatório de artroscopia para
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tratamento de lesão meniscal dos joelhos.” (quesito 2), porém concluiu pela plena
capacidade laborativa da recorrente.

6. Nesse sentido, o expert asseverou que: “A periciada apresenta exame físico
ortopédico dentro da normalidade. Está apta do ponto de vista ortopédico para realizar
suas atividades laborais” (quesito 7), salientando, também que a autora encontra-se apta ao
labor.

7. Destaco que o expert do juízo diagnosticou incapacidade laboral durante o
período de janeiro de 2018 a março de 2018, período no qual a autora encontrava-se em
gozo do benefício de auxílio doença (de 28/08/2017 a 17/09/2018), conforme CNIS (evento
13).

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados se constituem em provas
extremamente frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo.

9. Assim, os documentos particulares do recorrente (evento 1 – LAUDO7) não
são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a
constatação de seu estado incapacitante. Não há nos autos documentos que demonstram a
inaptidão da autora para prática de suas atividades habituais, nem que destaquem
incapacidade total ou parcial da recorrente.

10. Ademais, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial ou de sua
complementação. Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa
para anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame. Ademais, o laudo
judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça,
devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

11. No que tange o laudo judicial, destaco que não há necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada,
não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.

12. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321164v3 e do código CRC 13575e93.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002546-50.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA GONSALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 36 – fls. 1-24) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que os laudos anexados ao caderno processual
confirmam a incapacidade laborativa total da autora devido a suas doenças incapacitantes.
Requer a reforma da sentença. Sem contrarrazões do INSS.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

A autora recebeu auxílio-doença previdenciário (NB 31/616.849.365-8) entre
3/12/2016 e 3/2/2017. Formulou novos requerimentos administrativos de
auxílio-doença em 18/4/2017, 17/7/2017 e 20/9/2017, todos indeferidos com
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base em parecer contrário da perícia médica administrativa (evento 2).

Foram realizadas duas perícias médicas judiciais, respectivamente com
especialistas em ortopedia e psiquiatria.

Na perícia realizada em 23/7/2018, o perito ortopedista diagnosticou
espondilodiscoartrose lombar leve (evento 17, quesito 3). Concluiu que, "Do
ponto de vista ortopédico a periciada não tem alterações físicas que a
incapacitem para realizar sua atividade laboral de cuidadora" (quesito 7).
Desse modo, descartou a existência de incapacidade para o trabalho.

Já na perícia realizada em 9/7/2018, a perita psiquiatra diagnosticou
transtorno depressivo (evento 18, quesito 2). Contudo, relatou ausência de
sintomas relevantes no momento (quesito 3). Desse modo, descartou a
existência de incapacidade para o exercício da atividade habitual de
cuidadora de idosos, tendo em vista que a autora encontra-se assintomática
(quesito 6 e seguintes).

A autora impugnou os laudos periciais. Arguiu a nulidade dos laudos periciais
por ausência de fundamento técnico e científico.

Não detecto nulidade nos laudos periciais. Os peritos avaliaram
satisfatoriamente a capacidade laboral. Nos juizados especiais os atos
processuais são regidos pela simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei
nº 9.099/95), razão pela qual o laudo pericial não precisa conter
fundamentação detalhada. 

A autora arguiu a existência de contradição no laudo elaborado pela perita
psiquiatra, porque, apesar de descartar a existência de incapacidade, na
resposta ao quesito 15 a perita declarou que a incapacidade estaria
consolidada há mais de um ano (evento 18, quesito 15).

Na resposta ao quesito 15, a perita informou que não é possível estimar a data
de início da incapacidade para o trabalho, mas relatou que, segundo laudos e
receitas médicas prévias, houve incapacidade para o trabalho há mais de um
ano atrás. A informação de que documentos médicos indicaram incapacidade
para o trabalho no passado não conflita com a avaliação de ausência de
incapacidade atualmente. Com efeito, a autora recebeu auxílio-doença entre
3/12/2016 e 3/2/2017. A perita provavelmente se referiu à existência de
incapacidade naquela época.

A autora ainda alegou que, ao contrário dos laudos periciais, os laudos
emitidos por médicos assistentes ao longo do ano de 2018 atestam
incapacidade para a atividade habitual (evento 22, PET1, fls. 5-8, e PET2, fls.
5-8). 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
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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 também sustentou que "é evidente que (...), já com 52 (cinquenta e
dois) anos de idade, sofrendo de grave instabilidade psiquiátrica, não tem
condição alguma de proporcionar segurança a uma pessoa idosa. Por isso, é
notório que nenhuma família jamais a contrataria para desempenhar essa
função, optando sempre por profissionais mais jovens e sadios". Formulou os
seguintes quesitos complementares à perita psiquiatra:

01 – Queira a i. perita indicar qual foi o método utilizado na pericial judicial
para constatar a aptidão da Autora ao exercício da sua função como cuidadora
de idosos?

02 – Queira a i. perita fundamentar, de forma técnica, por que descordou dos
laudos médicos particulares, os quais são unânimes em atestar a incapacidade
laboral da Autora?

03 - Queria a i. perita explicar, utilizando-se de análise técnica e científica,
como uma cuidadora de idosos poderá exercer a sua profissão estando com
humor deprimido, prejuízo cognitivo e comprometimento volitivo?

Indefiro todos os quesitos complementares.

Nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela simplicidade e pela
informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual o laudo pericial não
precisa conter fundamentação detalhada.

A perita não precisa se manifestar sobre o teor dos laudos dos médicos
assistentes.

A perita não confirmou humor deprimido, prejuízo cognitivo ou
comprometimento volitivo, tornando prejudicado o questionamento da autora.

A autora também formulou os seguintes quesitos complementares ao perito
ortopedista:

01 – Queira o i. perito indicar qual foi o método utilizado na pericial judicial
para constatar a aptidão da Autora ao exercício da sua função como cuidadora
de idosos?
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02 – Queira o i. perito fundamentar, de forma técnica, por que discordou dos
laudos médicos particulares, os quais são unânimes em atestar a incapacidade
laboral da Autora?

03 - Queria o i. perito explicar, utilizando-se de análise técnica e científica,
como uma cuidadora de idosos poderá exercer a sua profissão estando com
dores crônicas generalizadas?

Indefiro todos os quesitos complementares.

O método de avaliação do perito está meticulosamente detalhado na resposta
ao quesito 5.

O perito confirmou discreta dor na coluna lombar, mas sem restrições (quesito
5). 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. Somente o médico detém
conhecimentos técnicos para avaliar se a dor tem intensidade e frequência
suficiente para caracterizar incapacidade para o trabalho.

Os laudos médicos não vinculam o laudo pericial. O perito explicou os motivos
da sua conclusão. Isso já basta para afastar o parecer divergente proposto pelo
médico assistente.

[...]

5. Para a constatação do quadro patológico da autora (cuidadora de idosos, 52
anos), foram realizadas duas perícias judiciais (evento 17 e evento 18), com médicos
especialistas ortopedista e psiquiatra, respectivamente. Ambas foram claras ao apontar
a capacidade laborativa autoral.

6. No que tange a perícia com ortopedista afirmou-se que: “[...] Do ponto de
vista ortopédico a periciada não tem alterações físicas que a incapacitem para realizar sua
atividade laboral de cuidadora.” (evento 17 – quesito 07). Já na perícia com psiquiatra o
expert do juízo consolidou que a autora tem aptidão para exercer a atividade habitual,
descrevendo “Do ponto de vista psiquiátrico, sim. Porque encontra-se assintomática no
momento” (evento 18- quesito 6).

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC.

8. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela parte
autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou
auxílio doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados se constituem em
provas extremamente frágeis para afastar as conclusões dos experts do Juízo, conforme já
salientado anteriormente.
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9. Assim, os documentos particulares do recorrente não são suficientes para
afastar as conclusões dos peritos do Juízo, de forma que não é possível a constatação de seu
estado incapacitante. Não há nos autos documentos que demonstram a inaptidão do autor para
prática de suas atividades habituais. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional
indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela
imparcialidade.

10. Muito embora a autora tenha apresentado diversos laudos particulares
(evento 1 – laudo11, laudo13, atestmed15, laudo17, laudo10, laudo12, atestmed14; evento 12
– laudo3, laudo2; evento 17 – laudo1; evento 21 – laudo3 e laudo2), estes possuem pouca
eficácia probatória quando confrontada com outras provas e evidências antagônicas.

11. Isso, pois em casos em que há divergência entre a perícia e o alegado pela
parte autora, e, esta última, juntar aos autos inúmeros laudos médicos que aleguem
incapacidade laborativa, cabe ao juiz analisar os autos de maneira ainda mais detida em busca
da verdade real dos fatos. Neste sentido, ao examinar os laudos médicos particulares
juntados, percebo que há, contemporaneamente, laudos do SABI que contrapõem os
laudos particulares (evento 26 – RSC2).

12. Não bastante, a perícia judicial teve o mesmo entendimento que o INSS já
havia adotado: o de que não há incapacidade laborativa, ou seja, a autora está apta para
exercer as suas atividades como cuidadora de idosos, tanto no aspecto ortopédico como
no aspecto psiquiátrico. De modo que a tese de que a autora está capaz, mostra-se mais
resistente e fundamentada.

13. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

14. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000290235v3 e do código CRC 707128d8.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5001999-07.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: GILMAR BENEVENUTO CARLASSARA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 28 – fls. 1-7) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que os laudos anexados ao caderno processual
confirmam a incapacidade laborativa do autor devido suas doenças incapacitantes. Requer a
reforma da sentença. Contrarrazões evento 32.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

[...]

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação
de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos, manutenção da qualidade de segurado
da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e cumprimento
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da carência de doze meses (arts. 25, I, 59 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida ao segurado quando demonstrada incapacidade
permanente para o trabalho e impossibilidade de adaptação para outro (art. 42
da supracitada lei).

Quanto à incapacidade, o laudo elaborado pelo perito judicial atesta que não
foi constatada doença incapacitante, incapacidade/restrição laborativa ou
funcional, encontrando-se a parte autora apta ao labor.

Pois bem.

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.

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.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos
unilateralmente por uma das partes equiparam-se a mero parecer de assistente
técnico, ao passo que o laudo pericial se caracteriza como elemento de prova
produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe
atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”.

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.

 [...]
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5. Para a constatação do quadro patológico do autor (mecânico, 57 anos), foi
realizada perícia judicial (evento 12) com médico especialista em ortopedia, o qual foi claro
ao apontar pela capacidade autoral.

6. O expert do juízo afirmou que: “Desta feita, na atual avaliação pericial não
foi constatada incapacidade laborativa, considerando-se que as alterações encontradas nos
exames complementares, somadas a um exame físico inespecífico, não foram consideradas
incapacitantes.” (p. 3). Nesse sentido, asseverou o perito que “Durante o exame pericial não
foi constatada doença incapacitante, apenas o relato de dor da parte autora.” (quesito 2).
Vejamos: 

"A parte autora comparece a perícia, aparentando dificuldade para deambular. 
Apresenta lucidez e tem orientação no tempo assim como no espaço. Sabe
informar a  própria idade e dados de hoje como: data, hora, local e motivo da
consulta. Mostra-se  coerente na conversa e o vestuário é próprio para a idade
e o sexo. Informa bem sua  história pregressa e os tratamentos médicos que
recebeu. 
Não apresenta hipotrofias. Refere dor em região lombar com piora a digito
pressão. 
Teste de Lasegue negativo. Reflexos patelares e Aquileus sem alterações.

2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com
CID):  R: Durante o exame pericial não foi constatada doença incapacitante,
apenas o relato de dor da parte autora.  
 
3. Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.  R: Quesito prejudicado.
Não foi constatada doença incapacitante.  
 
4. Doença/moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido? Justifique,
indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.  R: Não foram
constatadas patologias incapacitantes, prejudicando o quesito. 
 
5. A doença/moléstia ou lesão decorre de acidente de trabalho? Em caso
positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou
assistência médica e/ou hospitalar.  R: Não foram constatadas patologias
incapacitantes, prejudicando o quesito.   
 
6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a)incapacitado(a) para o
exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta,
descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.  
R: Quesito prejudicado, pois não foi constatada doença incapacitante,
incapacidade/ restrição laborativa ou funcional. 
 
7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a)
periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?  R:
Não foram constatadas doenças incapacitantes ou restrições laborativas ou
funcionais no momento atual ou pregresso, prejudicando o quesito. 
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8. Data provável do início da doença/lesão/moléstia que acomete o(a)
periciado(a).  R: Não foi constatada qualquer patologia incapacitante
atualmente, restando prejudicado o quesito. 
 
9. Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.  R: Não
foram constatadas doenças incapacitantes ou restrições laborativas ou
funcionais no momento atual ou pregresso, prejudicando o quesito. Os
elementos nos quais o perito se baseou foram descritos no item Conclusão.   
 
10. Incapacidade remonta à data de início da(s) doença(s)/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.  R: Não foi
identificada qualquer incapacidade atual ou pregressa, restando prejudicado o
quesito. Vide laudo pericial completo.   
 
11. 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.  R:
Não foi identificada qualquer incapacidade atual ou pregressa, restando
prejudicado o quesito. Os elementos nos quais o perito se baseou foram
descritos no item Conclusão.   
 
12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar
se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional
ou para a reabilitação? Qual atividade?  R: Não foi constatada incapacidade
parcial e permanente.  
 
13. Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a)
periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias? A partir de quando?  R: Não foi constatada incapacidade
total e permanente.  
 
14. Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados
para o presente ato médico pericial?  R: Já descritos na história clinica e
conclusão.   
 
15. O periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do
tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é
oferecido pelo SUS?  R: Sim. O tempo e o tipo de tratamento são variáveis e
devem ser definidos pelo médico assistente (apesar de não ter sido constatada
patologia incapacitante, necessita tratamento médico devido relatar queixas
álgicas). Não foi realizado tratamento cirúrgico. Sim, é oferecido pelo SUS. 

Quesitos do autor:

1- Relatou ser Mecânico. 2- Vide de moderadas a pesadas. 
3- Vide identificação. 4- Vide queixa principal. 5- Quesito prejudicado.  Não foi
constatada patologia incapacitante atual ou pregressa.  6- Quesito prejudicado.
 Não foi constatada patologia incapacitante atual ou pregressa.  7- Quesito
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prejudicado.  Não foi constatada patologia incapacitante atual ou pregressa.  8-
Quesito prejudicado.  Não foi constatada patologia incapacitante atual ou
pregressa.  9- Quesito prejudicado.  Não foi constatada patologia incapacitante
atual ou pregressa.  10- Quesito prejudicado.  Não foi constatada patologia
incapacitante atual ou pregressa.  11- Quesito prejudicado.  Não foi constatada
patologia incapacitante atual ou pregressa.  12- Relata fazer uso de
sintomáticos. 13- Não foi constatada incapacidade laborativa atual ou
pregressa.  14- Não foram constatadas restrições laborativas ou funcionais no
momento atual ou pregresso.   15- Não foram constatadas restrições laborativas
ou funcionais no momento atual ou pregresso.   16- Não foram constatadas
restrições laborativas ou funcionais no momento atual ou pregresso.   17-
Quesito prejudicado.  Não foi constatada incapacidade laborativa atual ou
pregressa.  18- Não foi constatada incapacidade laborativa atual ou pregressa.
 19- Não foi constatada incapacidade laborativa atual ou pregressa.  20-
Quesito prejudicado.  Não foi constatada patologia incapacitante atual ou
pregressa.  21- Quesito prejudicado.  Não foi constatada invalidez.  22- Quesito
prejudicado.  Não foi constatada patologia incapacitante atual ou pregressa.
 23- Não foi constatada incapacidade laborativa atual ou pregressa.  24- Sim,
existem. 25- Sim, para lombalgia e dor em coxa esquerda.  26- Quesito
prejudicado.  Não foi constatada patologia incapacitante atual ou pregressa.
 27- Quesito prejudicado.  Não foi constatada patologia incapacitante atual ou  
 
 

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC.

8. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela parte
autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou
auxílio doença em seu favor, na medida em que os documentos anexados se constituem em
provas extremamente frágeis para afastar as conclusões dos experts do Juízo.

9. Assim, os documentos particulares do recorrente (evento 1 – LAUDO6 e
LAUDO7) não são suficientes para afastar as conclusões dos peritos do Juízo, de forma que
por meio deles não é possível a constatação de seu estado incapacitante. Ademais, o laudo
judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça,
devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

10. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

11. A alegação do fato de o autor ter gozado por 8 (oito) anos do auxílio
doença previdenciário devido a patologia que o aflige, por si só não tem o condão de
confirmar que o autor encontra-se atualmente incapacitado para sua atividade laboral.
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O laudo pericial reporta a idade do autor, sua profissão, aponta os laudos examinados,
inclusive considerando a atividade do autor como sendo "moderada a pesada", e ainda
assim confirmou a total capacidade do autor, conforme já constatado pelo INSS. 

12. Deve-se ter em mente que, para que se tenha 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.

13. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000297786v4 e do código CRC bf481b52.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5001472-55.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: AILTON DE BARROS SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 32 - fls. 1/15) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o benefício de auxílio doença foi
indevidamente cessado; que deve ser analisada a questão social daquele que é portador do
vírus HIV. Requer a reforma da sentença para que sejam concedidos os benefícios
previdenciários pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 36 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. ANÁLISE DE CONDIÇÕES SOCIAIS
DESFAVORÁVEL. HIV. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

[...]
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A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação
de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos, manutenção da qualidade de segurado
da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e cumprimento
da carência de doze meses (arts. 25, I, 59 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida ao segurado quando demonstrada incapacidade
permanente para o trabalho e impossibilidade de adaptação para outro (art. 42
da supracitada lei).

Quanto à incapacidade, o laudo elaborado pelo perito judicial atesta que o
demandante não está incapacitado para o exercício de suas atividades
laborativas habituais.

Pois bem.

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.

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.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos
unilateralmente por uma das partes equiparam-se a mero parecer de assistente
técnico, ao passo que o laudo pericial se caracteriza como elemento de prova
produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe
atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”.

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.

Contudo, ainda que nos exames periciais tenha sido apurada a capacidade
laborativa do demandante, ainda faz-se necessário analisar as condições
pessoais, sociais, econômicas e culturais do autor, conforme a inteligência da
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súmula n. 78 da TNU: “Comprovado que o requerente de benefício é portador
do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais,
econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo,
em face da elevada estigmatização social da doença”.

In casu, analisando detidamente todo o conteúdo probatório existente nos
autos, concluo que é possível ao autor, em seu quadro de saúde atual,
conciliar o tratamento disponibilizado pelo SUS com uma vida laboral ativa,
não havendo elementos nos autos capazes de demonstrar hipótese de
incapacidade, mesmo em sentido amplo, nos termos da súmula acima aludida.

Ressalto que, havendo agravamento do quadro, o autor poderá formular novo
requerimento administrativo, cujo eventual indeferimento poderá ensejar o
ajuizamento de nova ação.

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.

 [...]

5. Constatado o quadro patológico do autor (43 anos), a perícia judicial (evento
16 – fls. 1/5) foi clara ao afirmar a plena capacidade laborativa do recorrente, uma vez que o
expert do juízo consignou que “A SIDA é doença incurável, porém possui controle através
de medicação antirretroviral, que permite qualidade de vida ao portador de HIV. No
momento o Autor não apresenta sinais ou sointomas de comprometimento do seu estado
geral.” (quesito 17), concluindo que a patologia do autor não o torna incapacitado para o
exercício de seu último trabalho ou de atividade habitual (quesito 6).

6. Ademais, não foi juntado nos autos laudos médicos particulares ou outros
documentos comprobatórios que apontassem a incapacidade laborativa da parte autora.
Observo do caderno processual que os laudos médicos (evento 1 – LAUDO5) confirmam
que o autor é portador de síndrome da imunosuficiência adquirida e está sendo
acompanhado desde 2008. Assim, para concessão de benefício por incapacidade é
imprescindível à comprovação da incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as
atividades habituais, o que não restou comprovado nos autos.

7. Destaco ainda que, além de não restar comprovada a incapacidade do autor
pela perícia, o mesmo não juntou documentação necessária para prova-la à época do
requerimento administrativo. Assim, os documentos particulares juntados aos autos não
lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada.

8. Nesse sentido, não há nos autos laudos que informem que o autor tem
qualquer limitação profissional ou que a patologia que o acomete o incapacite totalmente para
o trabalho. Sendo assim, vejo que a atividade laboral poderá ser exercida pelo autor sem o
comprometimento de suas capacidades.
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9. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados não se constituem em provas suficientes para afastar as conclusões do expert do
Juízo, conforme já salientado anteriormente.

10. Ainda, quanto à análise das condições pessoais e sociais para concessão do
benefício por incapacidade não é favorável ao autor, porque o mesmo se encontra na faixa dos
40 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor. A questão afeta ao
caráter estigmatizante da doença não autoriza a concessão do benefício no caso em comento.
Ressalto que o fato de a parte autora ser portadora de vírus HIV, por si só, não redunda
em incapacidade para o labor. É plenamente possível que uma pessoa portadora do vírus da
imunodeficiência continue exercendo suas atividades, principalmente quando o trabalho
exercido não apresenta riscos de agravamento da doença ou perigo de contágio a terceiros
(como é o caso de atividades que exigem o manuseio de objetos pontiagudos e cortantes), o
que notoriamente não é o caso dos autos. Falta, portanto, um dos requisitos imprescindíveis à
concessão do auxílio doença, a saber: a prova da incapacidade para o labor.

11. Advirto que o fato de o autor ser portador do vírus HIV, no entanto, fe
fato aponta para necessidade de avaliação das condições pessoais da parte (estigma,
escolaridade, idade, convívio social). No caso, a perícia judicial com clareza atesta que a
presença do vírus HIV não ocasionava nenhuma complicação para o organismo no momento
da perícia, não havendo óbice a execução de  atividade laborativa. Tal afirmativa é
corroborada pelo conjunto probatório dos autos, pois a simples presença do vírus HIV não
ocasiona automaticamente a incapacidade laborativa, sendo possível até mesmo a ocorrência
de redução da resistência imunológica, sem a afetação da atividade laborativa do autor.
Registra-se, ainda, que pela análise dos laudos particulares apresentados é possível concluir
que a doença se apresenta estabilizada. Assim, não há que se falar em incapacidade para o
labor, ao menos na data dos indeferimentos administrativos e na data da perícia judicial.

12. Ainda, quanto ao estigma e condições pessoais, a autora se encontra na faixa
dos 42 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor, sendo possível sua
reinserção no mercado de trabalho. A questão ligada ao caráter estigmatizante da doença não
autoriza, no caso, a concessão do benefício. Consta nos autos que o autor está
desempregado, mas já exerceu atividades que poderão ser exercidas sem o
comprometimento de suas capacidades ou de sua moral, pois não está em contato com
situações que poderiam provocar o temor inadvertido de terceiros, o que poderia ocorrer, em
alguns casos, se a atividade laborativa do indivíduo implicasse, ainda que minimamente,
algum risco de contágio a terceiros, o que não foi demonstrado caso dos autos. Esta Turma
assim já decidiu no processo de número 0106329-32.2014.4.02.5051 (2014.50.51.106329-0). 

13. Atualmente é possível conviver com a doença de forma digna, desde o
tratamento seja seguido com rigor, sendo possível a prática de atividade laborativa, com
convívio social, o que é inclusive recomendado. Por fim, a portaria 1.249, de 28 de maio de
2010, do Ministério do Trabalho, proíbe que as empresas do País exijam teste de HIV, de
forma direta ou indireta, em exames médicos admissionais, demissionais, avaliações
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periódicas ou em decorrência de mudanças de função do trabalhador, sendo proibida a adoção
de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou
à sua manutenção.    (Art. 1º Orientar as empresas e os trabalhadores em relação à testagem
relacionada ao vírus da imunodeficiência adquirida - HIV. Art. 2º Não será permitida, de
forma direta ou indireta, nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função,
avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, a testagem
do trabalhador quanto ao HIV).

14. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000296231v5 e do código CRC 5ee698ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5001328-81.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE MARQUES FRANCISCO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 32 – fls. 1/7) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde do paciente. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
evento 36 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 26)

[...]
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Trata-se de ação ajuizada por JOSE MARQUES FRANCISCO, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, na qual, diante da análise da inicial e dos
documentos que a acompanham (artigo 322, § 2º, do CPC), pretende a parte
autora o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez (NB
546.030.009-2), o qual, em virtude do disposto no artigo 47, II, da Lei nº
8.213/91, será totalmente cessado em 29/02/2020.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38, da Lei 9.099/95.

 DECIDO.

A Aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem para a sua concessão
a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência exigido em
lei, diferenciando-se entre si quanto à natureza da incapacidade, devendo ser
concedida a aposentadoria quando verificada a incapacidade total, definitiva e
absoluta do segurado, ou seja, o segurado deve estar inválido, de forma
irreversível, para todo e qualquer exercício de atividade laboral. Por sua vez, o
auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém
sempre total, uma vez que seu grau deve atingir um nível tal que impossibilite
exercício da atividade laboral habitual do segurado.

Pela perícia médicas realizada em 22/11/2018, através da anamnese e da
análise dos documentos médicos apresentados, em linhas gerais, consignou o
perito do Juízo que, em que pesem suas queixas, o autor não se encontra mais
incapacitado para o desempenho de atividade laboral.

Inicialmente, in casu, cumpre-me fazer as seguintes ponderações.

I - 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco:
"perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de
conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de
esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à
qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma
prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero
objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.”
(Instituições de Direito Processual Civil, Editora Malheiros, 2001. v. III, p.
584).

II - Muito embora possa existir divergência entre os atestados médicos
apresentados pela parte autora e a prova pericial, tal discrepância não é
suficiente para invalidar o laudo pericial. Com efeito, o atestado médico
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.
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Isso porque, em verdade, o médico assistente faz o diagnóstico e trata. Não lhe
cabe perquirir a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas tão somente
acreditar em seu relato, considerando a relação de confiança que há entre
médico e paciente, fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o tratamento
que considere mais indicado para o caso. Já o médico perito se preocupa em
buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante procede,
considerando a relação de confiança que há entre o perito e o Juízo. Por isso, o
diagnóstico emitido pelo médico assistente não pode prevalecer sobre aquele
emitido pelo perito.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”.

III – Consoante inteligência do art. 479 do CPC (Lei nº 13.105/2015), o juiz
apreciará o laudo pericial, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal,
podendo, inclusive, desconsiderar as suas conclusões, fundamentadamente,
considerando, sobretudo, o método utilizado pelo perito.

Pois bem.

Feitas tais ponderações, considero que as conclusões apresentadas pelo
médico-perito, o qual, conforme já expresso alhures, possui a total confiança
deste Juízo, que, vale frisar, possui especialização em Medicina do Trabalho e
Saúde Ocupacional e, por conseguinte, diante das alegações da parte autora,
totalmente apto e capacitado para o ato, bem como os demais documentos
juntados pelas partes, 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.

Vale deixar assente ainda que, consoante o entendimento já consolidado pela
TNU (PEDILEF 200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY, TNU, DOU 01/06/2012.), a realização de perícia por médico
especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade
como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Comungo com tal
entendimento. Assim, no caso dos autos, não há, em princípio, a necessidade de
que o perito nomeado por este Juízo possua especialização na área. No mesmo
sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não se exige médico
especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a
critério do juiz”.

Firme em tais razões, assim como verificado pela perícia do INSS, entendo que
a parte autora não se encontra mais incapacitada para fins de recebimento do
benefício por incapacidade pleiteado.
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Mais ainda, a meu ver, no caso em apreço, o arcabouço probatório coligido
demonstra claramente que, enquanto incapacitado, em consonância com o
disposto na Lei de Benefícios, o requerente obteve o reconhecimento de seu
direito à percepção do benefício por incapacidade.

Ademais, inconteste o fato de que, seja por conta do tratamento que vem
realizando ou pelas características próprias da doença, é plenamente plausível
o segurado encontrar-se acometido pelas patologias/lesões alegadas sem que,
contudo, esteja realmente incapacitado para o desempenho de suas atividades
habituais. Fato que entendo ser exatamente o que ocorre no caso em apreço,
haja vista que o perito foi categórico ao afirmar que o demandante encontra-
se apto ao desempenho de atividade laboral.

Por oportuno, destaco que, a meu ver, não há nos autos elementos suficientes
para infirmar as conclusões apresentadas pelos peritos do Juízo.

Nesse prisma, ante a ausência de incapacidade, não há como agasalhar a
pretensão autoral no sentido de fazer jus ao benefício previdenciário pleiteado
e, por conseguinte, a improcedência do pedido inicial é a medida legal que se
impõe.

 [...]

5. Constatado o quadro patológico do autor  (trabalhador rural, 47 anos), a
perícia judicial realizada (evento 15) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa,
apesar de apresentar de “o Autor é portador de doença crônica diagnosticada como
espondilodiscoartrose, mais intensa ao nível do segmento lombar.” (evento 16 – fl.2).

6. A perícia médica confirma que “Segundo documentação médica anexada o
Autor está também em acompanhamento psiquiátrico, por ser portador de Transtorno
Mental devido ao uso de álcool, associado a quadro de ansiedade.” Porém, segundo o
expert “No entanto, apesar das queixas, no momento não foi evidenciada limitação
funcional que resulte em incapacidade para a atividade laboral habitual que o Autor
informou praticar.” (evento 16 – fl.2).

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
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particulares.

9. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 – OUT2 e
OUT4 (laudos médicos e receitas particulares), que apontam e confirmam, como no laudo
pericial, a patologia da parte autora. Contudo, tais elementos de prova, isoladamente, não são
suficientes para desconstituir a conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade
laborativa do recorrente. Ademais, não há nesses documentos comprovação de que o autor
encontra-se total ou parcialmente incapacitado.

10. Vale observar que a presença de uma ou mais doenças nem sempre consiste
em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000308506v3 e do código CRC cadb20f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5001301-98.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE FREITAS RUEL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 30 – fls. 1-13) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por
invalidez ou auxílio doença. Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa quando da
negativa de realização de nova perícia judicial com médico especialista em cardiologia; que
os laudos particulares demonstram que o recorrente deve ser afastado de suas atividades
laborativas. Requer a anulação ou reforma da sentença. Contrarrazões (evento 35 – fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM
MÉDICO ESPECIALISTA. LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE
LABORATIVA. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Dispensado o relatório.                      
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Considerando que a incapacidade laborativa é um dos requisitos necessários à
concessão do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o pleito
autoral carece de acolhimento.

Isso porque, após o exame pericial ao qual foi submetida a parte autora, o i.
Perito do Juízo declarou em seu laudo que a parte autora ostenta capacidade
laborativa.

Destaco que os laudos e exames apresentados pela parte autora não são
suficientes para afastar – ou ao menos colocar em dúvida – as conclusões
periciais.

Por fim, ressalto que a alegação de que a perícia deveria ter sido feita por
especialista em cardiologia já foi abordada no despacho inicial, nos seguintes
termos:

Indefiro desde já o requerimento de designação de perito especialista em
psiquiatria, oftalmologia, cardiologia e dermatologia, uma vez que não há
disponibilidade de perito dessas áreas neste Juízo.

Além disso, não comungo do entendimento de que o expert precisa,
necessariamente, ter título de especialista para atestar a incapacidade de um
segurado, em decorrência de doenças ou lesões que o mesmo conheça os
sintomas e efeitos, não necessitando de conhecimentos específicos para tanto.

[...]

5. Quanto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
observo que não se reconhece o cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização
de nova perícia com médico especialista em cardiologia, que o julgador a quo considere
irrelevante para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos
quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito
procrastinatório.

6. Assim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial.
Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do
feito ou mesmo para a designação de novo exame. Ademais, o laudo judicial é emitido por
profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua
atuação pela imparcialidade.

7. No que tange o laudo judicial, destaco que não há necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada,
não havendo omissões ou contradições a serem apontadas. Vejamos:

"4. Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados
para o presente ato médico pericial? ✓ ECOCARDIOGRAMA de 28/04/17. ✓
LAUDO MÉDICO informando CID10- R07 e I20. De 15/03/18. 
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15. O periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do
tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é
oferecido pelo SUS? ✓  Sim, comprovou através de receitas e remédios
apresentados que está fazendo tratamento, mas sem alterações significativas;
✓  Não há previsão de duração de tratamento, considerando que a parte
autora não comprovou doença de gravidade incapacitante para vida
laborativa; ✓ Não há previsão de tratamento cirúrgico. ✓ Sim. 

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)? Não se
aplica. 

17. Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para
melhor elucidação da causa. ALGUNS DADOS DO EXAME FÍSICO QUE
FORAM MAIS EVIDENTES: ✓  Cicatrizes cirúrgicas antigas: tórax linha
mediana com cerca de 20cm, face medial coxa esquerda com cerca de 30cm.
Bom estado geral. Deambulando normalmente. Mobilidade de coluna cervical
e lombar normais. Membros superiores com força e mobilidade preservados.
Membros inferiores com força e mobilidade preservados. Restante do exame
físico sem alterações significativas. 

18. Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação
ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Não
houve simulação. Foram realizados testes para avaliar possíveis queixas ou
sinais de 4 dissimulação, através do exame psicopatológico minucioso
buscando identificar quaisquer incoerências nas respostas, atitudes e
comportamentos que pudessem demonstrar qualquer tentativa de simulação ou
exacerbação de sintomas. "

8. Quanto à alegação recursal de que o médico perito deveria apresentar
especialidade em cardiologia para a adequada apuração do estado incapacitante do
recorrente, verifico que não deva prosperar. Isso, pois, a necessidade de perícia médica
com especialista torna-se desnecessária, principalmente, pelo expert do juízo ser
especialista em medicina do trabalho, o que o capacita para análise do caso concreto.

9. Acrescento que a capacidade laboral é questão técnica que deve
necessariamente ser analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve ser
habilitado na especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o
segurado. Trata-se, porém, de mera preferência. Salvo casos excepcionais, atinentes a
doenças de alta complexidade, o médico inscrito no órgão de classe competente tem
habilitação técnica legal para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica
afetas a qualquer especialidade.

10. O que importa é que o laudo pericial está fundamentado, revelando que o
perito detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora se queixa. O
perito do juízo não precisa ter conhecimento técnico específico para conduzir o tratamento
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médico da doença examinada, bastando que saiba avaliar a repercussão que a doença tem
sobre a capacidade laboral, de modo que a análise de médico do trabalho está em perfeita
adequação ao caso em tela.

11. Portanto, aplica-se o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do Espírito
Santo: “A designação de médico generalista não dá causa à nulidade da perícia realizada
para aferir a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou
quadro clínico complexo”.

12. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

13. Constatado o quadro patológico do autor (motorista, 46 anos), a perícia
judicial (evento 14 – fls. 1-4) foi clara ao concluir pela sua capacidade laborativa, uma vez
que o perito concluiu que: “Não foi identificada doença incapacitante compatível com os
laudos médicos apresentado pela parte autora, CID 10 R07 e I20.” (quesito 2 - fl. 01),
salientando, também que “Não houve comprovação de doença incapacitante para vida
laborativa.” (quesito 6 – fl. 02).

14. Ademais, o expert do juízo afirmou que o autor “[...] comprovou através de
receitas e remédios apresentados que está fazendo tratamento, mas sem alterações
significativas; Não há previsão de duração de tratamento, considerando que a parte autora
não comprovou doença de gravidade incapacitante para vida laborativa;” (quesito 15 – fl.
03)

15. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.

16. Assim, os documentos particulares do recorrente (evento 1 – OUT7 e
OUT8) não são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é
possível a constatação de seu estado incapacitante. Não há nos autos documentos que
demonstram a inaptidão do autor para prática de suas atividades habituais, nem que
destaquem incapacidade total do recorrente.

17. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante para
todos os tipos de atividades laborativas.

18. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
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exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000291137v4 e do código CRC 7619fe0d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 424



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 111/362

5001196-24.2018.4.02.5002 500000303331 .V4 JESX51456© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 5001196-24.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSEIR JOSE POLONINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 32 – fls. 1/10) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido a sua doença incapacitante;
que a perícia médica realizada não retratou o real estado de saúde do paciente. Requer a
reforma da sentença para a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
evento 36 (fls. 1/2).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 26)

[...]
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A Aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem para a sua concessão
a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência exigido em
lei, diferenciando-se entre si quanto à natureza da incapacidade, devendo ser
concedida a aposentadoria quando verificada a incapacidade total, definitiva e
absoluta do segurado, ou seja, o segurado deve estar inválido, de forma
irreversível, para todo e qualquer exercício de atividade laboral. Por sua vez, o
auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém
sempre total, uma vez que seu grau deve atingir um nível tal que impossibilite
exercício da atividade laboral habitual do segurado.

Pela perícia médica realizada em 22/10/2018, através da anamnese e da
análise dos documentos médicos apresentados, em linhas gerais, consignou o
perito do Juízo que, em que pesem suas queixas, o autor não se encontra mais
incapacitado para sua função habitual.

Inicialmente, in casu, cumpre-me fazer as seguintes ponderações.

I - 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. Segundo Cândido Rangel Dinamarco:
"perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de
conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de
esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à
qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma
prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero
objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.”
(Instituições de Direito Processual Civil, Editora Malheiros, 2001. v. III, p.
584).

II - Muito embora possa existir divergência entre os atestados médicos
apresentados pela parte autora e a prova pericial, tal discrepância não é
suficiente para invalidar o laudo pericial. Com efeito, o atestado médico
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.

Isso porque, em verdade, o médico assistente faz o diagnóstico e trata. Não lhe
cabe perquirir a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas tão somente
acreditar em seu relato, considerando a relação de confiança que há entre
médico e paciente, fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o tratamento
que considere mais indicado para o caso. Já o médico perito se preocupa em
buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante procede,
considerando a relação de confiança que há entre o perito e o Juízo. Por isso, o
diagnóstico emitido pelo médico assistente não pode prevalecer sobre aquele
emitido pelo perito.
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Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária 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”.

III – Consoante inteligência do art. 479 do CPC (Lei nº 13.105/2015), o juiz
apreciará o laudo pericial, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal,
podendo, inclusive, desconsiderar as suas conclusões, fundamentadamente,
considerando, sobretudo, o método utilizado pelo perito.

Pois bem.

Feitas tais ponderações, considero que as conclusões apresentadas pelo
médico-perito, o qual, conforme já expresso alhures, possui a total confiança
deste Juízo, que, vale frisar, possui especialização em Neurologia e, por
conseguinte, diante das alegações da parte autora, totalmente apto e
capacitado para o ato, bem como os demais documentos juntados pelas partes,
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.

Vale deixar assente ainda que, consoante o entendimento já consolidado pela
TNU (PEDILEF 200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY, TNU, DOU 01/06/2012.), a realização de perícia por médico
especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade
como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Comungo com tal
entendimento. Assim, no caso dos autos, não haveria, em princípio, sequer a
necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possuísse especialização
na área. No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não
se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos
excepcionais, a critério do juiz”. Contudo, atento às ponderações da parte
autora, este Juízo fez questão em nomear como perito médico com
especialização em neurologia.

Firme em tais razões, assim como verificado pela perícia do INSS, entendo
que a parte autora não mais se encontra incapacitada para fins de
recebimento do benefício por incapacidade pleiteado.

Ou seja, a meu ver, no caso em apreço, o arcabouço probatório coligido
demonstra claramente que, enquanto incapacitado, em consonância com o
disposto no artigo 60 da Lei de Benefícios, isto é, conforme a(s) data(s) do(s)
requerimento(s) administrativo(s) apresentado(s), o requerente obteve o
reconhecimento de seu direito à percepção do benefício por incapacidade.

Ademais, inconteste o fato de que, seja por conta do tratamento que vem
realizando ou pelas características próprias da doença, é plenamente plausível
o segurado encontrar-se acometido pelas patologias/lesões alegadas sem que,
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contudo, esteja realmente incapacitado para o desempenho de suas atividades
habituais. Fato que entendo ser exatamente o que ocorre no caso em apreço,
haja vista que o perito do Juízo foi enfático ao afirmar que o demandante
encontra-se apto ao desempenho de sua atividade laboral habitual.

Nesse prisma, ante a ausência de incapacidade, não há como agasalhar a
pretensão autoral no sentido de fazer jus ao benefício previdenciário pleiteado
e, por conseguinte, a improcedência do pedido inicial é a medida legal que se
impõe.

[...]

5. Constatado o quadro patológico do autor  (mecânico, 36 anos), a perícia
judicial realizada (evento 16) foi clara ao apontar pela sua capacidade laborativa, apesar de
apresentar “sequela de traumatismo intracraniano.” (evento 16 – quesito 2).

6. A perícia confirma que “[...] no momento, lúcido, orientado, sem deficit
motor, deambulando sem ajuda de terceiros, reflexos normais em membros, relata disturbio
de memoria e apresenta controle das crises convulsivas. pela neurologia \ neurocirurgia,
periciado se encontra apto a exercer sua atividade laborativa.” (quesito 6). Vejamos:

" Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado para o exercício
do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os
elementos nos quais se baseou a conclusão. R: NÃO, PERICIADO VÍTIMA
DE TRAUMATISMO DE CRANIO EM 17\07\15 – QUEDA DE ALTURA,
LEVANDO A EDEMA CEREBRAL E CONTUSÃO CEREBRAL. NO
MOMENTO, LÚCIDO, ORIENTADO, SEM DEFICIT MOTOR,
DEAMBULANDO SEM AJUDA DE TERCEIROS, REFLEXOS NORMAIS
EM MEMBROS, RELATA DISTURBIO DE MEMORIA E APRESENTA
CONTROLE DAS CRISES CONVULSIVAS. PELA NEUROLOGIA \
NEUROCIRURGIA, PERICIADO SE ENCONTRA APTO A EXERCER SUA
ATIVIDADE LABORATIVA. 
 
7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a)
periciado(a) é de natureza permanente ou temporaria, parcial ou total? R: PELA
NEUROLOGIA \ NEUROCIRURGIA, PERICIADO SE ENCONTRA APTO
A EXERCER SUA ATIVIDADE LABORATIVA. 
 
8) Data provável do início da doença/lesão/moléstia que acomete o(a)
periciado(a)?  R: PERICIADO VÍTIMA DE TRAUMATISMO DE CRANIO
EM 17\07\15. 
 
9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 
R: INCAPACIDADE INICIADA NO TRAUMATISMO DE CRANIO EM
17\07\15. NÃO FOI POSSIVEL DETERMINAR COM OS EXAMES E
LAUDOS APRESENTADOS PELO PERICIADO, POR QUANTO TEMPO
PERMANECEU COM INCAPACIDADE PARA O TRABALHO, MAS NO
MOMENTO, PELA NEUROLOGIA \ NEUROCIRURGIA, PERICIADO SE

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 425



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 115/362

5001196-24.2018.4.02.5002 500000303331 .V4 JESX51456© JES7060

ENCONTRA APTO A EXERCER SUA ATIVIDADE LABORATIVA. 
 
10) Incapacidade remonta a data de inicio da doença \ moléstia ou decorre de
progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 
R: A INCAPACIDADE REMONTA A DATA DO TRAUMATISMO DE
CRANIO EM 17\07\15 (DEVIDO AO EDEMA CEREBRAL E CONTUSÃO
CEREBRAL). 
 
11) E possivel afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou
da cessação do beneficio administrativo e a data da realização da pericia
judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.   R:
NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR SE PERICIADO APRESENTAVA
INCAPACIDADE NESTE PERIODO. PELA NEUROLOGIA \
NEUROCIRURGIA, PERICIADO SE ENCONTRA APTO A EXERCER
SUA ATIVIDADE LABORATIVA NO MOMENTO.  
 
12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, e possivel afirmar
se a periciada esta apta para o exercicio de outra atividade profissional ou para a
reabilitacao? Qual atividade? R: PELA NEUROLOGIA \
NEUROCIRURGIA, PERICIADO SE ENCONTRA APTO A EXERCER
SUA ATIVIDADE LABORATIVA NO MOMENTO. 
 
13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o periciado
necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias?
A partir de quando? R: NÃO. 
 

7. Destaco que, o expert salienta que o autor apresentou incapacidade iniciada
do traumatismo craniano (quesito 9), contudo atualmente “periciado se encontra apto a
exercer sua atividade laborativa.” (quesito 9). Assim, enquanto durou a incapacidade do
recorrente, o mesmo esteve em gozo do benefício de auxílio doença (04/08/2015 a
22/01/2016), conforme se observa do CNIS (evento 9).

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

9. Acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.
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10. Observa-se a juntada de documentos particulares no evento 1 –
LAUDO5, LAUDO7, LAUDO9 e evento 23 – LAUDO2 e LAUDO3 (laudos médicos e
receitas particulares), que apontam e confirmam, como no laudo pericial, a patologia da parte
autora, bem como indicam seu quadro clínico e a realização de tratamentos. Contudo, tais
elementos de prova, isoladamente, não são suficientes para desconstituir a conclusão a que
chegou o perito do juízo quanto à capacidade laborativa do recorrente. 

11. Vale observar que a presença de uma ou mais doenças nem sempre consiste
em uma incapacidade, que por sua vez, a sua existência, não é, necessariamente, incapacitante
para todos os tipos de atividades laborativas.

12. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000303331v4 e do código CRC 574975d5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000313-80.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ALEXANDER VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado (evento 53) interposto pela parte autora contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, concedendo o
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora desde sua
cessação em 13/06/2018. O recorrente defende, em síntese, que a incapacidade que o acomete
é total e definitiva, e que, considerando sua condição pessoal, deve ser concedida a conversão
do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Contrarrazões do INSS
(evento 56).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PEDIDO DE CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE
TOTAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PERÍCIA
SUFICIENTE E FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 46):

[...]
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Na ação em tela, objetiva a parte autora o restabelecimento de benefício
auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, sob o argumento
de ser portadora de doença psiquiátrica incapacitante para o trabalho.

O autor, 44 anos de idade, pintor, aduz que desde 2015 não tem condições para
trabalhar por ser portador de episódio depressivo grave, razão pela qual
requer a reativação do benefício auxílio-doença cessado em 15.4.2018 ou a
concessão de aposentadoria por invalidez.

Em contestação, o INSS refuta o pedido.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo
tratado no artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
apurado com relação ao segurado. Tal benefício é devido ao segurado que ficar
incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos, nos seguintes moldes:

[...]

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária,
somente é concedida quando o segurado for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe
garanta a subsistência, consoante previsto no art. 42 da Lei nº. 8.213/91:

[...]

Pois bem.

Como a parte autora recebeu auxílio-doença até meados de 2018, a
controvérsia, no caso, consiste apenas na comprovação da sua incapacidade
laboral.

Da leitura aos laudos médicos administrativos e CNIS (docs. 43 e 45, ev. 36 e
38), extrai-se que o autor desde 2008 vem sendo diagnosticado como portador
de episódio depressivo grave.

Em decorrência dessa doença, esteve em gozo de benefício auxílio-doença
durante o período de 20.6.2008 a 30.6.2009. A partir de 15.3.2014 iniciou
contrato de trabalho na empresa Odebrecht Óleo e Gás S/A, o qual encontra-se
em aberto.

Entre 13.12.2015 e 6.12.2017 recebeu um novo auxílio-doença, mas em
decorrência de ‘pneumonia’; tendo como último benefício concedido na esfera
administrativa de 8.1.2018 a 12.6.2018 (NB 621.516.315-9), em razão de
‘transtorno mental’, cessado por considerar recuperada a capacidade laboral.
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A perícia judicial realizada com médico psiquiatra concluiu que o autor não
possui condições de exercer, de modo definitivo, a atividade habitual, como
pintor-jatista, por ser portador de stress grave. O perito fixou o inicio da
incapacidade em novembro de 2015 e ressaltou pela possiblidade de
reabilitação profissional.

Através desses elementos de provas, conjugado com as informações de laudos
particulares, não há dúvidas de que a parte autora faz jus ao restabelecimento
do auxílio-doença cessado em 12.6.2018 (NB 621.516.3159), por restar
comprovada a sua incapacidade laboral desde 2015 até os dias atuais.

Apesar de o perito judicial afirmar pela existência de incapacidade definitiva
para o labor habitual, nota-se que o autor é jovem (44 anos de idade); possui
ensino médio completo e encontra-se com vínculo empregatício em aberto,
situação que lhe possibilita a readaptação no trabalho ou, até mesmo, a
reabilitação em atividade compatível com suas limitações, não denotando o
direito à aposentadoria por invalidez.

Desta feita, comprovada a incapacidade laboral, com possibilidade de
reabilitação profissional, e presentes os demais requisitos legais (qualidade de
segurado e carência), o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença
cessado em 12.6.2018.

[...]

5. O recorrente (pintor jatista, 45 anos) se submeteu a perícia em juízo (evento
16), realizada por médico psiquiatra, a qual indicou que o autor “[...] apresentou-se com
humor-afeto ansiosos, idéias de cunho catastrófico, hipoprosexia e ansiedade premonitória
importante. [...]” (quesito 3) e é portador de doença mental conforme “CID 10, F43.9
Reação não especificada a um “stress” grave.”. (quesito 2)

6. O expert do juízo indicou que o recorrente não apresenta aptidão para exercer
a atividade habitual e corre risco de acidentes caso continue a exercê-la, pois “A
hipoprosexia (déficit em manter, focar e sustentar a atenção) detectada pode propiciar
acidentes, uma vez que a atividade em questão exige manuseio de equipamento de alta
precisão.” (quesito 7).

7. O perito afirmou, também, que há incapacidade para a atividade habitual de
forma definitiva (quesitos 13 e 14), mas que o autor poderá ser reaproveitado em outras
funções, ainda que ligadas à pintura industrial (quesito 17). Há, portanto, a possibilidade
de reabilitação do autor, de modo que a incapacidade, apesar de total para sua função atual,
não o impede de realizar outras funções que respeitem suas limitações.

8. Nesse sentido, frente à perícia judicial realizada, não restam dúvidas quanto a
atual incapacidade do recorrente para a realização de suas atividades laborais. Contudo,
verifico que não se constatou a existência de incapacidade total e definitiva, a qual
acarretaria em aposentadoria por invalidez.
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9. Ainda, contrário do que afirma o recorrente, não há nos autos documentação
apta a comprovar a sua incapacidade total permanente. De fato, a parte autora é
reconhecidamente incapaz para atividade habitual. Contudo, o reconhecimento dessa
incapacidade não se infere em incapacidade para todos os tipos de funções total e
definitivamente.

10. Ademais, o conjunto probatório acostado aos autos pelo autor (evento 1 –
LAUDO 16 a 19) não é forte o bastante para afastar as conclusões da perícia judicial, que
vislumbrou de forma clara que não há incapacidade total e definitiva. Nesse sentido, para
concessão da aposentadoria por invalidez é imprescindível a comprovação da incapacidade
total e definitiva para as atividades habituais, o que não é o caso dos autos.

11. No que tange o laudo judicial, destaco que não há necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada,
não havendo omissões ou contradições a serem apontadas.

12. Acrescento que a pericia judicial é produzida sob a égide do contraditório e
da ampla defesa, diferente dos laudos particulares que são unilaterais e, portanto, possuem
pouca eficácia probatória, sendo assim, a perícia do juízo deve prevalecer sobre os laudos
particulares.

13. Por outro lado, a análise das condições pessoais também não autoriza, in
casu, a concessão da aposentadoria por invalidez ao autor, até mesmo porque o
segurado conta atualmente com apenas 45 anos de idade, sendo tal requisito fator
significativo para o Julgador avaliar a possibilidade de concessão da aposentadoria por
invalidez. Não sendo, pois, o caso de conversão do auxílio doença em aposentadoria
invalidez, de modo que a sentença recorrida merece ser mantida.

14. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida na íntegra tendo em
vista que a incapacidade total da parte autora não foi comprovada, sendo descabida a
conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Em razão da
doença e idade do autor é possível encaminhamento para perícia de elegibilidade de
reabilitação ou constatação de recuperação da capacidade laborativa por perícia médica. 

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000322573v3 e do código CRC baebc4fa.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5003030-65.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUIZ FEU DE JESUS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 31 – fls. 1/4) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que o autor se encontra incapacitada totalmente para a prática de suas atividades
laborativas devido a sua doença incapacitante; que a sentença foi genérica e que se baseou
exclusivamente no laudo médico pericial. Requer a reforma da sentença, bem como a
concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 37 (fls. 1/2).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (fl. 79/81):

[...]

Trata-se de homem, com 57 anos de idade, encarregado de obra
(desempregado), que se insurge contra a cessação do seu benefício de auxílio
doença em 19/04/2018 (NB 619.437.791-0 – CNIS fls. 16 Evento 19, RSC2), em
virtude da constatação pela autarquia previdenciária de sua capacidade
laborativa. Recebeu o benefício em virtude de problemas oncológicos.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Porém, realizada a perícia judicial com médico
oncologista (Evento 11, em 03/08/2018), o expert propugnou pela capacidade
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laborativa da parte autora nos seguintes termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Neoplasia maligna de próstata
(adenocarcinoma tubuloacinar) submetida a tratamento cirúrgico e
radioterápico, ao exame pericial se apresentou em bom estado geral e doença
sob controle.

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. Porque se
apresentou ao exame pericial em bom estado geral, lúcido e orientado, corado,
eupneico e hidratado, deambulando normalmente, ausência de incontinência
urinária, sem edema em membro inferiores, doença sob controle.

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?) Ao exame pericial
não constatamos limitações funcionais que impeçam o desempenho da
atividade habitual de encarregado de obra. A pessoa examinada pode andar,
pode subir escadas, pode carregar peso, pode trabalhar sentada.

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? Não. Porque se apresentou
ao exame pericial em bom estado geral e doença sob controle. PSA em
12/04/2018: 0,03ng/ml.

O perito arguiu, por fim, que a parte autora provavelmente esteve incapaz entre
os idos de 2014 a 2017, períodos nos quais esteve em gozo de auxílio doença de
forma intercalada conforme se nota no CNIS em anexo.

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.

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 se utiliza 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
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autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção socioeconômica etc.)
para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade
controvertida trazida pelas partes.

Saliento, por fim, que após a confecção do laudo pericial, a parte autora trouxe
aos autos novos laudos/exames.

Neste particular, coaduno com o entendimento adotado no Enunciado 84 das
Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro: “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 afecção ou de outra”.

A juntada de laudos e exames atuais ou sobre patologias outras ou seu
agravamento após a confecção do laudo médico judicial requerem, portanto,
novo requerimento na seara administrativa.

[...]

5. Quanto a alegada nulidade do processo por ausência de fundamentação da
sentença, a irresignação da parte autora não se sustenta. A decisão atacada foi
satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator da sentença se manifestado sobre os
pontos controvertidos e necessários para a formação de sua convicção. O magistrado não está
obrigado a tecer consideração sobre os documentos juntados aos autos de forma pontual,
sendo desnecessário reproduzir os motivos que o levaram a afastar os documentos
particulares, um a um, para consideração do laudo pericial do juízo. Ademais, o laudo judicial
é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo
pautar sua atuação pela imparcialidade. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença
por ausência de fundamentação/motivação.

6. Constatado o quadro patológico do autor  (encarregado de obra, 58 anos), a
perícia judicial (evento 11, fls. 1/63) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade
laborativa, destacando que “Ao exame pericial não constatamos limitações funcionais que
impeçam o desempenho da atividade habitual de encarregado de obra. A pessoa examinada
pode andar, pode subir escadas, pode carregar peso, pode trabalhar sentada.” (quesito 08 –
fls. 2). Ainda, evidencia que “Ao exame perical não constatamos incapacidade para o
trabalho.” (quesito 10 – fls. 2).

 7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
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conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. Nesse sentido, a autora juntou documentos particulares no evento 1- laudo 5
de fls. 1/7  (laudos médicos particulares). Tais documentos apenas apontam as patologias da
parte autora, bem como indicam o quadro clínico do autor, mas não são hábeis para
desconstituir o resultado da perícia judicial, não havendo a indicação que se trata de
incapacidade definitiva ou temporária.

9. Os referidos laudos, portanto, não são hábeis para afastar as conclusões
periciais quanto à capacidade laborativa do recorrente, que foi realizada por especialista.

"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. Porque se
apresentou ao exame pericial em bom estado geral, lúcido e orientado,
corado, eupneico e hidratado, deambulando normalmente, ausência de
incontinência urinária, sem edema em membro inferiores, doença sob
controle. 

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?) Ao exame pericial
não constatamos limitações funcionais que impeçam o desempenho da
atividade habitual de encarregado de obra. A pessoa examinada pode andar,
pode subir escadas, pode carregar peso, pode trabalhar sentada. 

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? Não. Porque se apresentou
ao exame pericial em bom estado geral e doença sob controle. PSA em
12/04/2018: 0,03ng/ml. 

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? Ao exame perical não constatamos incapacidade para o
trabalho.

 11. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? Nos
laudos e exames apresentados e exame físico efetuado à ocasião do exame
pericial. 12.

 12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível
confirmar se houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual
período? Sim. Podemos considerar o período compreendido entre 06/11/2014
(data da prostatectomia radical) a 20/12/2017 (término da radioterapia e
recuperação), como o período da incapacidade temporária.
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 13. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser
caracterizada como temporária, definitiva ou de duração indefinida? -
incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro de prazo previsível
- incapacidade definitiva = a recuperação é impossível - incapacidade de
duração indefinida = a recuperação é imprevisível Ao exame pericial não
constatamos incapacidade para o exercício da atividade habitual de
encarregado de obra. 

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos
que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa? Ao exame
pericial não constatamos incapacidade, o autor se apresentou ao exame
pericial recuperado e apto.

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? O tratamento foi efetuado e o autor se apresentou
recuperado e apto ao exercício da atividade habitual de encarregado de obra.
O tratamento cirúrgico foi efetuado em 06/11/2014, a radioterapia de resgate
teve seu término em 20/11/2017. 

16. 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.
Ao exame pericial não constatamos incapacidade para a atividade habitual de
encarregado de obra.

17. A pessoa examinada tem necessidade de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A pessoa examinada não tem necessidade
de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias.

 

10. Assim, tal elemento de prova não é suficiente para desconstituir o parecer do
expert do juízo. Destaco ainda que, além de não restar comprovada a incapacidade do autor
pelo médico perito, o mesmo não juntou documentação necessária para prova-la à época do
requerimento administrativo.

11. Tais documentos, destaca-se, são datados da época em que o autor gozou do
auxílio previdenciário. Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram
êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada. Nesse sentido, verifica-se da
análise do caderno processual que o requerente gozou do auxílio doença previdenciário
no período de 21/11/2014 a 28/06/2015 e 21/07/2017 a 19/04/2018. Infere-se, portanto,
que nos períodos de que o autor necessitou do amparo do auxílio oferecido pelo Estado,
o obteve.
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12. Quanto aos laudos médicos apresentados junto ao Recurso, os mesmos não
reportam incapacidade, apenas o tratamento a que o autor está sendo submetido e exames
médicos. O recurso se insurge de forma genérica contra os termos em que foi proferida a
sentença. 

13. Ademais, convém anotar, a este ensejo, que as Turmas Recursais do Rio de
Janeiro consagraram orientação no sentido de 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 afecção ou de outra”
(Enunciado 84) e de que “Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos
técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial
quando o recurso não trouxer razões que possam afastar a higidez do laudo” (Enunciado 72).

13. A mudança fática quanto às patologias que acometem o autor ou seu
agravamento após a confecção do laudo judicial e a prolação da sentença constitui fato novo e
requer que seja realizado novo requerimento administrativo.

14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Sem condenação em custas, nem em honorários, a teor do disposto na
Súmula 421 do STJ.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000284167v3 e do código CRC 788d14f5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5002113-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOENICE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 32) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença e/ou aposentadoria por
invalidez. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e exames médicos da
parte autora; que não foram analisados os documentos particulares juntados; necessidade de
nova prova pericial com especialista em psiquiatria já que está devidamente comprovada a
incapacidade laborativa da parte autora para sua atividade de costureira. Requer a anulação
da sentença a fim de que sejam aferidas suas patologias de ordem psiquiátrica. Contrarrazões
– evento 36.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. CERCEAMNETO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. DOCUMENTOS
PARTICULARES QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA
PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício
do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para
que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao
benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para
o trabalho; no auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na
aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

[...]
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Na ação em tela, a parte autora busca a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio-
doença NB 31/615.651.685-2, DCB 04.04.2018 (evento 20 - documento 2 - página 6), ao
argumento de que não possui capacidade para exercer sua função habitual, por padecer, em
resumo, de patologia ortopédica.

 [...]

Pois bem.

In casu, em perícia realizada em 17.07.2018 (evento 12), o médico especialista em Ortopedia
confirmou pós-operatório de fratura do 5º metacarpo da mão esquerda. 

Asseverou o perito, todavia, que a autora não apresenta limitação funcional para o exercício
de sua atividade laborativa habitual de costureira, estando apta para desempenhá-la.
Elucidou que houve recuperação total, visualizada clinicamente, bem como que a autora
apresenta o lado direito como membro dominante (quesitos 6, 7 e 8).

Inconformada com esta conclusão pericial, a autora apresentou a petição do evento 25,
aduzindo, em resumo, a contradição da conclusão da perícia judicial com os laudos médicos
particulares anexados aos autos.

Vale ressaltar que a presença de doença ou lesão não caracteriza, por si só, o direito ao
benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a
incapacidade que esta doença ou lesão provoca no trabalho habitual do segurado, realidade
que não foi verificada na demanda sob exame. Com efeito, o perito reconheceu ser a autora
portadora de doenças, conforme exames analisados, contudo não constatou limitações
funcionais suficientes para impedir o desempenho da atividade habitual.

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”. 

Indefiro o requerimento de realização de nova perícia na especialidade psiquiatria. Isso
porque o laudo datado de 11.01.2018, emitido por psicóloga, relatou que a autora iniciou
tratamento psicológico há aproximadamente um ano, demonstrando quadro compatível com
depressão. Não obstante, a autora não comprova ter instituído tratamento regular para
tratamento dos sintomas descritos no aludido relatório.

Ademais, não há motivo para realizar mais uma perícia, porque a matéria foi suficientemente
esclarecida no laudo pericial e porque não foi comprovada nenhuma nulidade que
contaminasse a produção da prova. 

Convém assinalar que a causa da incapacidade alegada em âmbito administrativo relaciona-
se à falta de destreza com a mão esquerda após fratura, da qual, todavia,a autora já se
encontra recuperada, consoante demonstrado na perícia judicial. 

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.
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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.

[...]

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo
prolator da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a
formação de sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre
os documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os
motivos que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para
consideração do laudo pericial do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por
profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua
atuação pela imparcialidade.

6. Quanto ao laudo judicial, afasto a necessidade de realização de nova
perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não
havendo omissões ou contradições a serem apontadas. No caso em comento, os
atestados médicos não reportam doenças que não estariam ao alcance da avaliação
pelo expert em ortopedia. Assim, não há motivos para afastamento da perícia, pois as
doenças destacadas nos laudos particulares podem ser aferidas pelo profissional
nomeado nos autos. Desta forma, reputo descabida a realização de nova perícia, uma
vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da parte autora
através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados durante a
perícia médica.

7. Ainda, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de
provas (realização de nova perícia ou esclarecimentos) que o julgador considere
irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito
menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a
requeira com intuito procrastinatório. Neste sentido, reitero o que foi consignado na
sentença ora atacada, no que consiste à perícia com psiquiatra:

Indefiro o requerimento de realização de nova perícia na especialidade psiquiatria. Isso
porque o laudo datado de 11.01.2018, emitido por psicóloga, relatou que a autora iniciou
tratamento psicológico há aproximadamente um ano, demonstrando quadro compatível com
depressão. Não obstante, a autora não comprova ter instituído tratamento regular para
tratamento dos sintomas descritos no aludido relatório.

Ademais, não há motivo para realizar mais uma perícia, porque a matéria foi
suficientemente esclarecida no laudo pericial e porque não foi comprovada nenhuma
nulidade que contaminasse a produção da prova. 

Convém assinalar que a causa da incapacidade alegada em âmbito administrativo relaciona-
se à falta de destreza com a mão esquerda após fratura, da qual, todavia,a autora já se
encontra recuperada, consoante demonstrado na perícia judicial. 

Portanto, não há motivos para designação de perícia com psiquiatra, mormente
porque tais doenças não foram analisadas pelo INSS, o que deverá ser feito, pois a parte não
deve alegar uma patologia que não tenha sido analisada administrativamente pelo INSS
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previamente.

8. Ademais, observo que os laudos da psicóloga colacionados aos autos são
referentes à períodos que a autora estava em gozo de auxílio doença. Ressalto
Ademais, não há outros documentos que comprovem que a autora estava incapacitada
quando dos indeferimentos administrativos. Transcrevo os principais documentos
médicos particulares juntados:

Laudos Médicos – Evento 01 – Anexo3

Fls. 2/3 (11/01/2018 – Psicóloga) à Em gozo de auxílio doença;

Fl. 4 (20/03/2018 – Psicóloga) à Em gozo de auxílio doença;

Fl. 5 (20/03/2017 – Psicóloga) à Em gozo de auxílio doença;

9. Por fim, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial.
Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para
anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame.

10. Constatado o quadro patológico da autora (costureira, 61 anos), a perícia
judicial (realizada em 17/07/2018 por médico ortopedista – evento 23) foi clara ao
concluir pela sua plena capacidade laborativa. Transcrevo trecho da perícia para
melhor elucidação dos fatos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão?     
 Sim, pós-operatório de fratura do 5º metacarpo da mão esquerda.

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.
À inspeção apresenta membros superiores tróficos, sem sinais de desuso. Região tênar e
hipotênar de mão trófica, simétrica e sem alteração de pele e fâneros em mãos, presença de
cicatriz fechada na região dorsal do 5º metacarpo. À palpação da articulação do punho e
dedos não fora detectada crepitação, calor ou rubor local (ausência de sinais inflamatórios
agudos), derrame articular, massas ou tumorações. Arco de movimento de punho,
metacarpo-falangeano e inter-falangeano proximal e distal livre, força de membros
superiores grau 5 (vence a gravidade e resistência).

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, não apresenta hoje nenhuma limitação para o labor habitual, havendo recuperação
total visualizada clinicamente. Além disto, apresenta como membro dominante, o lado
direito.

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?)
Sem limitações.
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9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual? Por quê?          
Não, pois não apresenta sequelas que interfiram no labor.

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 em Agosto de 2016. Durou cerca de 8 meses.

12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se
houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período?   
Sim, esteve inapta após a cirurgia na data acima, com período de recuperação prolongado
devido à infecção local. Tempo de aproximadamente 8 meses de recuperação.

11. De fato, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a
comprovação da incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades
habituais, o que não é o caso dos autos.

12. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos
documentos anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do
benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para
afastar as conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente. Assim,
os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.

13. Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral a autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por este (FRATURA DE OUTROS DEDOS
(CID10 - S62.6); OUTRAS ARTROSES (CID10 - M19); VARIZES DOS MEMBROS
INFERIORES (CID10 - I83) E INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (CID10 -
I87.2); DEPRESSÃO), o que por si só não justifica a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez/auxílio doença. Os documentos particulares darecorrente
não são suficientes para afastar as conclusões do perito do Juízo, de forma que não é
possível a constatação de seu estado incapacitante. Não há nos autos documentos que
demonstrem a inaptidão da autora para prática de suas atividades habituais. Os laudos
médicos (evento 1 – anexo 3) e demais exames apontam as suas patologias, bem como
os tratamentos aos quais foi submetida, mas não são hábeis para desconstituir o
resultado da perícia judicial. Portanto, ao que tudo indica, enquanto a autora esteve
incapacitada a mesma foi beneficiada com a concessão do benefício a que fazia jus (de
25/10/2010 até 10/01/2011; de 01/02/2012 até 15/03/2015; [...] de 15/08/2016 até
04/04/2018; de 26/06/2018 até 01/08/2018; de 11/09/2018 até 11/10/2018).

14. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é
possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra
cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que,
uma vez conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas
hipóteses legais de concessão de benefício por incapacidade. No caso dos autos, embora
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a autora possua idade relativamente avançada (61 anos) e seja portadora de doenças, a
perícia foi muito clara quanto à sua da capacidade laborativa, sendo a sua recuperação
total. Assim, cabe a autora, tendo cumprido o requisito etário, buscar a aposentadoria
por idade, que deverá ser demandada em ação própria, caso já tenha preenchidos os
demais requisitos previstos em lei. Assim, não sendo o conjunto probatório favorável a
autora, esta não faz jus ao benefício por incapacidade pleiteado, seja auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez.

15. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Ante o exposto, conheço o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Sem condenação em custas, nem em honorários, a teor do disposto
na Súmula 421 do STJ.   
Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000289535v3 e do código CRC 87bc2333.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5002475-45.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: PATRICIA VICENCIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 31 – fls. 1/8) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de atividades laborativas devido às suas doenças incapacitantes; que
o perito judicial não fundamentou o laudo adequadamente. Requer a reforma da sentença,
bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas
(Evento 35).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE.
DOCUMENTOS PARTICULARES NÃO SÃO HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR O
LAUDO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 25):
 

[...]

Feitas tais ponderações, considero que as conclusões apresentadas pela médica-perita, a qual,
conforme já expresso alhures, possui a total confiança deste Juízo, que, vale frisar, possui
especialização em Ortopedia e, por conseguinte, diante das alegações da parte autora,
totalmente apto e capacitado para o ato, bem como os demais documentos juntados pelas
partes, 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.

Vale deixar assente ainda que, consoante o entendimento já consolidado pela TNU (PEDILEF
200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU, DOU
01/06/2012.), a realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos
especialíssimos e de maior complexidade como, por exemplo, nos casos de doenças raras.
Comungo com tal entendimento. Assim, no caso dos autos, não haveria, em princípio, sequer a
necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possuísse especialização na área. No
mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não se exige médico especialista
para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz”.

Firme em tais razões, assim como verificado pela perícia do INSS, entendo que a parte
autora não se encontra mais incapacitada para fins de recebimento do benefício por
incapacidade pleiteado.

Mais ainda, a meu ver, no caso em apreço, o arcabouço probatório coligido demonstra
claramente que, enquanto incapacitada, em consonância com o disposto no artigo 60 da Lei
de Benefícios, isto é, conforme a(s) data(s) do(s) requerimento(s) administrativo(s)
apresentado(s), a requerente obteve o reconhecimento de seu direito à percepção do benefício
por incapacidade.

Ademais, inconteste o fato de que, seja por conta do tratamento que vem realizando ou pelas
características próprias da doença, é plenamente plausível o segurado encontrar-se
acometido pelas patologias/lesões alegadas sem que, contudo, esteja realmente incapacitado
para o desempenho de suas atividades habituais. Fato que entendo ser exatamente o que
ocorre no caso em apreço, haja vista que o perito do Juízo foi enfático ao afirmar que a
demandante encontra-se apto ao desempenho de sua atividade laboral habitual.

Por oportuno, destaco que, a meu ver, não há nos autos elementos suficientes para infirmar as
conclusões apresentadas pela perita do Juízo.

Nesse prisma, ante a ausência de incapacidade, não há como agasalhar a pretensão autoral
no sentido de fazer jus ao benefício previdenciário pleiteado e, por conseguinte, a
improcedência do pedido inicial é a medida legal que se impõe.
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Ainda, porquanto não nos autos qualquer comprovação do não recebimento da parcela
referente à competência de 12/2016 (art. 373, I, do CPC), não há como acolher também tal
pretensão.

 [...]
 

5. Constatado o quadro patológico da autora (professora, 50 anos), a perícia
judicial (Evento 14 - fls. 1/5) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade laborativa, tendo
o expert concluído que “Desta feita, na atual avaliação pericial não foi constatada
incapacidade laborativa, considerando-se que as alterações encontradas nos exames
complementares, somadas a um exame físico inespecífico, não foram consideradas
incapacitantes” (fl. 3). Segundo o perito do Juízo, “Durante o exame pericial não foi
constatada doença incapacitante, apenas o relato de dor da parte autora“ (quesito 2 – fl.
3). 
 

6. Frente às alegações recursais de que a descrição do expert do Juízo “(...) é por
demais objetiva” (Evento 31, RecIno1, Página 5), entendo que não devam prosperar, uma vez
que na conclusão do laudo (Evento 14, LAUDO1, Páginas 2 e 3), o perito judicial mencionou
quais documentos e exames médicos, inclusive apresentados pelo recorrente, foram levados
em consideração no momento da avaliação. 
 

7. Ademais, deve-se ter em mente que o perito não precisava detalhar ainda
mais a fundamentação do laudo pericial. A saber, nos juizados especiais os atos processuais
são regidos pela simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela
qual o laudo pericial não precisa conter fundamentação detalhada.
 

8. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
 

9. O fato de o INSS ter concedido auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez no passado não significa que a incapacidade para o trabalho tenha persistido
após a cessação do pagamento do benefício, pois estes benefícios são precários, sendo
que a manutenção somente fica assegurada enquanto preservada a situação de fato que
motivou o deferimento. A incapacidade para o trabalho é situação de fato dinâmica, que
pode agravar ou regredir com o tempo. Ora, a avaliação da manifestação de sintomas
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incapacitantes no presente não fica condicionada à existência de incapacidade laboral
pregressa. A manutenção do benefício depende da comprovação da persistência atual do
estado de incapacidade para o trabalho.
 

10. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, entendo não ser
possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra
cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez
conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses
legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a
autora encontra-se na faixa dos 50 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível
com labor.
 

11. Convém anotar, por fim, que as Turmas Recursais do Rio de Janeiro
consagraram orientação no sentido de 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 afecção ou de outra”
(Enunciado 84) e de que “Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos
técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial
quando o recurso não trouxer razões que possam afastar a higidez do laudo” (Enunciado 72).
 

12. Em que pese a juntada dos diversos laudos e exames, que buscam atestar as
patologias da parte autora, deve-se ter em mente que tais documentos foram juntados após a
prolação da sentença, constituindo, portanto, fato novo, o que enseja nova causa de pedir.
 

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321068v3 e do código CRC d07e5285.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5002192-25.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARTA VASCONCELLOS CARDOSO VALIM (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Trata-se de Recurso Inominado (Evento 50 – fls. 1/16) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença. Alega,
em síntese, que a autora se encontra incapacitada para a prática de atividades laborativas; a
necessidade de produção de provas e cerceamento de defesa; que o laudo pericial está
superficial e contraditório; que o juiz não se encontra adstrito ao laudo médico. Requer a
reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões apresentadas (Evento 53).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TÉCNICO. CAPACIDADE LABORATIVA.
DOCUMENTOS PARTICULARES NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS
CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 

 

2.    O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3.    Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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4.    A propósito, transcrevo a sentença atacada (Evento 44):
 

[...]
 

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença desde
a cessação, em 21/8/2017, convertendo-o em aposentadoria por invalidez. 
 

A autora recebeu auxílio-doença NB 31/613.221.916-5 no período de 2/2/2016 e 21/8/2017
(evento 3). 
 

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou sinais de artrose leve,
secundários a acometimento da superfície articular (quesito 4, evento 21). Relatou que a
autora possui histórico de acidente automobilístico que resultou em fratura no úmero esquerdo
e no punho direito, mas ressalvou que ambas as fraturas já se encontram consolidadas
(quesito 4).  Avaliou arco de movimento de punho direito, com leve dor durante mobilização e
com leve limitação na flexão do punho (flete até 60º / normal - flexão de 70º).  Afirmou que a
autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de secretária (quesitos 6-7). Concluiu
que não há incapacidade para o trabalho.
 

A autora impugnou o laudo pericial e formulou quesitos complementares (evento 26).
 

Em laudo complementar (evento 36):
 

1. A sequela no punho direito causa limitação funcional para movimentos repetitivos de
digitação? 
R: Não.  
2. A dor leve detectada pelo perito durante a mobilização e a leve limitação na flexão
do punho (flete até 60º / normal - flexão de 70º) correm risco de agravamento se a
pessoa examinada tiver de executar movimentos repetitivos de digitação? 
R: Não. A lesão em questão não apresenta nexo de agravo com as atividades citadas,
tendo em vista que a funcionalidade da articulação de punho não submete às tensões de
carga, observada em outras articulações, tais como àquelas dos membros inferiores. A
dor apresentada pela autora é subjetiva e de caráter sequelar e não impacta, ainda que
minimamente, as atividades funcionais de repetição.
 

A autora não impugnou o laudo complementar (evento 42).
 

Dispositivo
 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 430



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 141/362

5002192-25.2018.4.02.5001 500000319801 .V2 JESX51454© JESX51454

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.
 

[...]

 

5. A decisão atacada, embora sucinta, julgou a lide acertadamente, tendo o juízo
sentenciante se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, que detém
o status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.
 

6. Não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de
nova perícia, produção de prova oral ou da submissão de quesitos complementares ao perito
já designado pelo Juízo, que o julgador considere irrelevantes para a formação de sua
convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente
impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.
 

7. Assim, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.
 

8. Importa ressaltar que o perito não precisava detalhar ainda mais a
fundamentação do laudo pericial. Nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela
simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual o laudo pericial
não precisa conter fundamentação detalhada.
 

9. Imperioso destacar que a perícia judicial é produzida sob a égide do
contraditório e da ampla defesa, diferente dos laudos particulares, que são unilaterais e,
portanto, possuem pouca eficácia probatória. Sendo assim, reitero que a perícia do juízo deve
prevalecer sobre os laudos particulares.
 

10. Pois bem. Constatado o quadro patológico da autora (secretária, 51 anos), a
perícia judicial (Evento 21 - fls. 1/4) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade
laborativa, uma vez que afirmou que “A periciada possui lesões ortopédicas em membros
superiores secundárias a acidente automobilístico ocorrido em 2016, mas se encontra apta
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para realizar suas atividades laborativas (secretária conforme carteira de trabalho). Tem
relato de renovação de carteira de motorista no ano de 2018 na categoria AD, com
observação de EAR (exerce atividade remunerada), portanto segundo o DETRAN, está
apta a realizar atividades de motorista” (quesito 7 - fl. 3). Ademais, ao ser questionado se a
parte autora corre o risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual, o expert atestou que “Não. As enfermidades em questão não possuem
nexo causal com as atividades de secretária e/ou motorista” (quesito 9 – fl. 3).
 

11. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo.
Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.
 

12. Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por esta, o que, por si só, não justifica a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio doença. Muito embora os documentos
apresentados no Evento 1 apontem a necessidade de afastamento da autora de suas atividades
laborativas, tal elemento de prova, isoladamente, não é suficiente para desconstituir a
conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade laborativa da recorrente. 
 

13. Por oportuno, em consulta ao CNIS e aos SABI’s verifico que os mesmos
caminham no mesmo sentido da conclusão pericial, qual seja, conquanto tenha havido
incapacidade no passado, esta não perdurou. Dessa forma, enquanto esteve de fato
incapacitada para o labor, a recorrente foi amparada pelo benefício, porém, cessada a
incapacidade, também restou cessado o auxílio doença. 
 

14. Assim, não sendo o conjunto probatório favorável à recorrente, estanão faz
jus ao benefício por incapacidade pleiteado, seja auxílio doença ou aposentadoria por
invalidez.
 

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000319801v2 e do código CRC d9958d81.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5014895-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARILENE LAUDINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 30 – fls. 1-24) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, a nulidade da perícia e, por
conseguinte, da sentença, em razão da ausência de indicação do método utilizado pelo expert;
que a autora está total e definitivamente incapacidade para o exercício de atividades laborais;
que o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial. Requer a reforma da sentença, bem
como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento
33).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO MÉTODO.
NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS PARTICULARES QUE NÃO
SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado, são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 24):
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[...]

Rejeito a arguição de nulidade, porque na resposta ao quesito 5 o perito informou com clareza
e detalhamento todos as múltiplas verificações que desenvolveu durante o exame físico cujas
impressões embasaram a conclusão do laudo:
 
A autora também arguiu nulidade do  laudo pericial pelo fato de não ter respondido aos
quesitos arrolados na petição inicial. 
Rejeito a arguição de nulidade, porque todos os quesitos arrolados na petição inicial abordam
questões direta ou indiretamente abrangidas no rol de quesitos do juízo, já respondidas pelo
perito.

A autora alegou que:

 
Também destacou que a conclusão do laudo pericial não merece prosperar, pois está em
desconformidade com os laudos médicos que integram o acervo probatório.

O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. A referida norma veiculada no Código de Ética Médica, que
proíbe o médico de desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente determinados por
outro médico, orienta a conduta do médico assistente, não se aplica em perícias médicas
judiciais.

De acordo com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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 do médico assistente não é fonte segura
da existência da incapacidade para o trabalho.

A autora alegou que:
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O perito demonstrou fundamentadamente a improcedência da queixa de dor nas mãos (quesito
5) e a ausência de quaisquer limitações funcionais para a atividade habitual de auxiliar de
serviços gerais (quesito 7):

 
O perito não precisava dar mais explicações. Nos juizados especiais os atos processuais são
regidos pela simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual o
laudo pericial não precisa conter fundamentação detalhada. 

Indefiro todos os quesitos complementares propostos pela autora, porque envolvem questões
de fato que ficaram prejudicadas pelas premissas adotadas nesta sentença em relação à
impugnação ao laudo pericial.

[...]

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. Neste ponto, importa ressaltar que o magistrado não está obrigado a tecer
consideração sobre os documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário
reproduzir os motivos que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para
consideração do laudo pericial do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional
indicado pelo juízo, o qual detém status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação
pela imparcialidade.

6. Imperioso destacar que o indeferimento de realização de nova perícia ou da
submissão de quesitos complementares ao perito já designado pelo Juízo não configura
cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgador considerar tais diligências irrelevantes
para a formação de sua convicção racional sobre a lide e, mais ainda, quando a providência é
nitidamente impertinente, ainda que despida de caráter procrastinatório. 

7. A recorrente alegou que “(...) como não há comprovação da idoneidade do
método utilizado pelo perito no exame pericial, é imperioso que seja declarada a nulidade do
laudo em comento, bem como da r. sentença”. Entretanto, não assiste razão à parte autora.
Isto porque, da análise da perícia judicial (Evento 15 – fls. 1/3), verifico que o expert, em
resposta ao quesito 5 (fl. 1), expôs de forma satisfatória os subsídios em que baseou a sua
avaliação, bem como citou laudos e exames médicos que foram levados em consideração.
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8. Ademais, observo que em sua peça recursal a recorrente pleiteou que “(...)
seja declarada nula a r. sentença de piso, com a reabertura da instrução para que seja
designada nova perícia médica especializada em ortopedia, na forma da fundamentação
supra (...)”. A saber, o perito designado é especialista em Ortopedia e Traumatologia, razão
pela qual carece de fundamento o requerimento.

9. Ora, não havendo contradição na perícia e estando a matéria suficientemente
esclarecida por expert idôneo, cuja atuação é pautada pelo princípio da imparcialidade, não há
motivo para designação de novo exame pericial. Nesse sentido, entendo que o inconformismo
da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou mesmo para a
designação de novo exame.

10. Pois bem. Constatado o quadro patológico da autora (auxiliar de serviços
gerais, 45 anos), a perícia judicial (Evento 15 – fls. 1/3) foi clara ao concluir pela sua plena
capacidade laborativa. Com efeito, o perito do Juízo atestou, por mais de uma vez, que “(...)
A periciada está apta ao labor” (Quesitos 8, 10, 13 e 16 - fls. 2/3), assim como afirmou que
“Não foram observadas lesões ortopédicas no ato pericial compatível com a queixa da
periciada” (Quesito 4 – fl. 1). 

11. Ainda no que tange ao laudo pericial, o expert enfatizou que “A periciada
não apresentou exame físico ortopédico no ato pericial compatível com síndrome do túnel
do carpo nos punhos. Apesar de ter laudo de ultrassonografia datado de 04/12/2017
demonstrado a enfermidade, existe a possibilidade da melhora clínica, seja naturalmente
ou através de tratamento clínico com medicações e fisioterapia. Dessa forma, no momento
do ato pericial a autora esteve apta do ponto de vista ortopédico para realizar suas
atividades laborais de auxiliar de serviços gerais. Vale lembrar ainda que a periciada
possui curso de capacitação para trabalhar em recepção/portaria. O respectivo labor é
viável de forma plena para indivíduos que apresentem síndrome do túnel do carpo”
(Quesito 7 – fl. 2), informando, na oportunidade, que a recorrente “(...) Possui curso de
recepção e porteira – concluído em fevereiro de 2018” (Quesito 6 - fl. 2).

12. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.

13. A saber, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por esta, o que por si só não justifica a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Na realidade, depreendo dos
autos que, enquanto a autora esteve incapacitada, a mesma foi beneficiada com a concessão
do benefício a que fazia jus, sendo que, verificado o fim de incapacidade, o benefício também
foi cessado. 
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14. Por derradeiro, quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas,
não é possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra
cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez
conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses
legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Inclusive, a
autora se encontra na faixa dos 45 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível
com labor, sendo  plenamente possível sua reinserção/realocação no mercado de trabalho,
ainda mais pelo fato de ter realizado cursos profissionalizantes, conforme consta nos autos.

15. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000293036v3 e do código CRC 678fc858.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5009537-42.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ADILSON HESE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 33 – fls. 1-6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o recorrente está
totalmente incapacitado para exercer qualquer atividade rural. Requer a reforma da sentença,
bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas
(Evento 36).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado, são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
 

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 27):

[...]

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou gota (quesito 3, evento
17), mas negou sinais de agudização da doença, atesando que a doença não interfere no labor
habitual. Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de produtor
rural.
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O autor não impugnou o laudo pericial (evento 17). 

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.

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.

[...]

 

5. Constatado o quadro patológico do autor (produtor rural, 49 anos), a perícia
judicial (Evento 17 - fls. 1/4) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade laborativa, uma
vez que atestou, por diversas vezes, que “Não há incapacidade” (Quesitos 13, 14 e 16 – fls.
2/3). Ainda, questionado sobre o risco de agravamento do quadro clínico se o autor continuar
exercendo a atividade habitual, o expert afirmou que “Não, pois apresenta quadro de gota,
sem sinais de agudização, o que não interfere no labor habitual” (Quesito 09 – fl. 2), além
de enfatizar que “Não há limitações ao labor habitual", conforme resposta ao quesito 08 (fl.
2).
 

6. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.
 

7. Ainda, o autor juntou um documento particular (Evento 1; LAUDO8) . Tal
documento apenas aponta a patologia da parte autora, mas não é hábil para desconstituir o
resultado da perícia judicial. Além disso, ressalto que o laudo juntado é antigo, datado em
abril de 2017, restando patente que este elemento de prova é insuficiente para desconstituir o
parecer do expert do juízo. Insto informar ainda que o documento de fl. 7 é datado de
12/01/2017, período no qual a parte já gozava de auxílio doença.
 

8. Deve-se ter em mente que, para que se tenha 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
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específicas de uma atividade ou ocupação.
 

9. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. O recorrente se encontra na faixa
dos 49 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor, sendo possível sua
reinserção no mercado de trabalho. 
 

10. Ademais, enfatizo que, quando negada incapacidade para a atividade
habitual, o exame das condições pessoais não pode, por si só, afastar a conclusão sobre a
aptidão laboral calcada na valoração da prova pericial. Com efeito, não tem cabimento deferir
benefício por incapacidade levando-se em consideração apenas a idade e o grau de instrução,
se não foi constatada nenhuma limitação funcional pelo perito. Nesse sentido, cito a Súmula
nº 77 da Turma Nacional de Uniformização, 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”.
 

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000295934v3 e do código CRC 4945f7f3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5008922-52.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: IVONE KEEP SCHULTZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 36 – fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e
exames médicos da parte autora; que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo médico
pericial. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na
exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 39).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE
INCAPACIDADE. DOCUMENTOS PARTICULARES QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA
AFASTAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
 

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 30):
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[...]

A perita nomeada pelo juízo, especialista em clínica geral, diagnosticou transtorno  depressivo
recorrente, com esquizofrenia residual (quesito 3, evento 20). Afirmou que a autora possui
aptidão para exercer a atividade habitual de lavradora (quesitos 5-6). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho.

A autora não impugnou o laudo pericial (evento 28). 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.

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.
 

[...]

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, e detém o
status de auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.
 

6. Não há razão para deferir a realização de nova perícia, desta vez com médico
do trabalho, conforme requerido na peça recursal. Com efeito, o laudo pericial constante nos
autos está bem embasado e detém fundamentação suficiente para possibilitar ao Juízo a
formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos. Entendo, dessa forma, que a
realização de nova perícia consistiria em diligência nitidamente impertinente, mesmo que a
parte não a requeira com intuito procrastinatório.
 

7. Entendo que o laudo pericial está bem fundamentado, revelando que o perito
detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora se queixa. 
 

8. Assim, não havendo contradição na perícia e estando a matéria
suficientemente esclarecida, não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.
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9. Constatado o quadro patológico da autora (lavradora, 41 anos), a perícia
judicial (Evento 20 – fls. 1/2) foi clara ao concluir pela sua plena capacidade laborativa,
uma vez que a perita atestou, questionada se a autora tem aptidão física e mental para exercer
sua atividade habitual, que “Sim. Não há incapacidade laborativa detectável” (quesito 6 - fl.
1), bem como respondeu negativamente ao quesito 16, qual seja, “A pessoa examinada tem
necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as atividade diárias?”.
 

10. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença em seu favor, na medida em que os
documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para afastar as
conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente.
 

11. Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por esta, o que por si só não justifica a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Além disso, o único documento
médico juntado aos autos pela recorrente, qual seja, um laudo médico particular, é
antigo, datado de junho ou julho de 2018. Assim, a despeito das alegações recursais, não
há qualquer prova que indique incapacidade atual para o labor.
 

12.  Ainda, reitero que não há outros documentos que atestem que a autora
estava incapacitada quando do indeferimento administrativos ocorrido. Na realidade, a
consulta ao CNIS permite concluir que enquanto esteve incapaz – inclusive, por causa distinta
da alegada nos presentes autos – a recorrente teve direito ao auxílio doença, porém, cessada a
incapacidade, também foi encerrada a concessão do benefício. Senão vejamos:

 

14. Ainda, acrescento que a perícia judicial é produzida sob a égide do
contraditório e da ampla defesa, diferente dos laudos particulares, que são unilaterais e,
portanto, possuem pouca eficácia probatória, sendo assim, reitero que a perícia do juízo deve
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prevalecer sobre os laudos particulares.
 

15. Por derradeiro, quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas,
não é possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra
cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez
conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses
legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. 
 

16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301181v4 e do código CRC 27021b73.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5010027-64.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA FARIAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 31) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença e/ou aposentadoria por
invalidez. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e exames médicos da
parte autora; que não foram analisados os documentos particulares juntados, já que está
devidamente comprovada a incapacidade laborativa da parte autora para sua atividade de
auxiliar administrativo. Pleiteia, ainda, pelo acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei
8.213/91, pois alega que a parte necessita da ajuda de terceiros para executar suas tarefas
diárias. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na
exordial. Contrarrazões – evento 34.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE
INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS. NÃO
COMPROVADA. ACRÉSCIMO DE 25% DESCABIDO. DOCUMENTOS
PARTICULARES QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA
PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício
do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para
que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao
benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para
o trabalho; no auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na
aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:
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Na ação em tela, a parte autora busca o restabelecimento do benefício auxílio-doença, sob o
argumento de que apresenta doenças que a impossibilitam de exercer suas atividades
laborativas.

Recebeu o auxílio-doença pelo período de 02/05/2017 a 05/09/2017, que foi cessado em razão
da não constatação da incapacidade para o trabalho ou atividade habitual (Evento 20, RSC2).

[...]

Pois bem.

No caso em tela, realizada perícia com médico ortopedista em 24/10/2018 (Evento 14,
LAUDO1), ficou constatado que a autora é portadora de leve tendinopatia, que, no entanto,
não a incapacita de exercer suas atividades laborativas de auxiliar administrativo. Afirmou
o expert que a periciada apresenta-se com uso de ortese de punho, sem sinais de sinovite ou
processo inflamatório em punhos ou joelhos e sem qualquer sinal clínico de tendinopatia em
curso.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim
dispõe: “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)”.

Sendo assim, concluindo o perito judicial pela inexistência de incapacidade para o trabalho
habitual da autora e não havendo elementos de provas nos autos que possam afastar tais
conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do benefício aqui pleiteado.

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.

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus ao
restabelecimento do benefício auxílio-doença, por não preencher todos os requisitos legais
exigidos.

Quanto ao pedido de complementação do laudo pericial, reputo desnecessário, haja vista que
os quesitos respondidos pelo perito do Juízo são suficientes para o deslinde da questão.

[...]

5. Incialmente, o autor alega que preenche todos os requisitos para concessão
de benefício por incapacidade, conforme demonstram os documentos juntados aos
autos, tendo em vista que todas as suas patologias foram reconhecidas (Osteoartrite nas
mãos e nos joelhos). Razão pela qual seu quadro clínico desautoriza qualquer
reabilitação.

6. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo
prolator da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a
formação de sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre
os documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os
motivos que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para
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consideração do laudo pericial do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por
profissional indicado pelo juízo, sendo o mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua
atuação pela imparcialidade.

7. Quanto ao laudo judicial, afasto a necessidade de realização de nova
perícia, uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não
havendo omissões ou contradições a serem apontadas. No caso em comento, não há
justificativas para designação de nova perícia com especialista, pois a conclusão a que
chegou a perícia do juízo não diverge do que consta nos laudos particulares. Ademais,
os atestados médicos não reportam doenças que não estariam ao alcance da avaliação
pelo expert em ortopedia. Assim, não há motivos para afastamento da perícia, pois as
doenças destacadas nos laudos particulares podem ser aferidas pelo profissional
nomeado nos autos. Desta forma, reputo descabida a realização de nova perícia, uma
vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da parte autora
através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados durante a
perícia médica.

8. Por fim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial.
Destarte, o inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para
anulação do feito ou mesmo para a designação de novo exame.

9. Constatado o quadro patológico do autor (auxiliar administrativo, 59
anos), a perícia judicial (realizada em 24/10/2018 por médico ortopedista – evento 14)
foi clara ao concluir pela sua plena capacidade laborativa. Transcrevo trecho da
perícia para melhor elucidação da lide:

2. Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta.     
Dor em mãos e joelhos.

3. O perito confirma alguma doença ou lesão?         
Sim, leve tendinopatia.

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.
Individuo com uso de ortese de punho. Sem sinais de sinovite ou processo inflamatorio em
punhos ou joelhos.

5. Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos médicos e laudos
de exames considerados. Exame físico, laudo médico e exames complementares.        
• Radiografia de joelhos – Sem alterações;             
• Radiografia de mãos - Sem alterações;  
• Ultrassonografia de punhos – Incipiente tendinopatia.

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 não apresenta nenhum sinal clinico de tendinopatia em curso.

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?)             

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 434



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 159/362

5010027-64.2018.4.02.5001 500000289579 .V3 JESX51426© JES7060

Não há limitações ao labor habitual.

17. A pessoa examinada tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias?               
Não.

10. De fato, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a
comprovação da incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades
habituais, o que não é o caso dos autos.

11. Ademais, a parte autora alega que não há como executar suas atividades
diárias sem assistência de terceira pessoa, neste sentido, requer o acréscimo de 25%
previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. Contudo, nem incapacidade laborativa restou
comprovada, pelo contrário, foi constatada a sua aptidão para o labor, bem como a
efetiva comprovação de que a autora é autônoma e não necessita da assistência de
terceiros. Portanto, não deve prosperar o pleito da parte recorrente.

12. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos
documentos anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do
benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas extremamente frágeis para
afastar as conclusões do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente. Assim,
os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.

13. Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral do autor, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por este (Osteoartrite nas mãos e nos joelhos), o
que por si só não justifica a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez/auxílio doença. Muito embora o documento do evento 01 (laudo 6/ fl. 2 –
28/08/2017) aponte a necessidade de afastamento da autora de suas atividades
laborativas, tal elemento de prova, isoladamente, não é suficiente para desconstituir a
conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à capacidade laborativa do recorrente.
Importante ressaltar que os exames médicos colacionados não identificam alterações,
atestando, apenas, uma tendinopatia incipiente (conforme perícia). 

14.  Ainda, o laudo em questão é referente ao período em que a autora estava
em gozo do benefício. Portanto, ao que tudo indica, enquanto a autora esteve
incapacitada a mesma foi beneficiada com a concessão do benefício a que fazia jus (de
02/05/2017 até 05/09/2017).

15. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.
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16. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000289579v3 e do código CRC 7ed227a9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5003604-88.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ROSINEIA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 32) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença e/ou aposentadoria por
invalidez. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e exames médicos da
parte autora; que não foram analisados os documentos particulares juntados, já que está
devidamente comprovada a incapacidade laborativa da parte autora para sua atividade de
manicure. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na
exordial. Contrarrazões (evento 65).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Pretende a parte autora que seja concedido o benefício por incapacidade.

Em síntese, alega sofrer de enfermidades incapacitantes para o exercício das atividades
habituais.

Decido.

[...]

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Porém, realizada a perícia judicial, a parte autora fora declarada capaz.
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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. Não há incapacidade. 

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 incapacidade para a atividade laboral
habitual da autora.

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.

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 se utiliza 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
socioeconômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da
realidade controvertida trazida pelas partes.

[...]

A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator da
sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de sua
convicção. O magistrado não está obrigado a tecer consideração sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o
mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade.

Quanto ao laudo judicial, não há necessidade de realização de nova perícia, uma
vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões
ou contradições a serem apontadas. Ainda, a conclusão a que chegou a perícia do juízo não
diverge do que consta nos laudos particulares. Ademais, os atestados médicos não reportam
doenças que não estariam ao alcance da avaliação pelo expert em Clínica Geral e
Hematologia. Assim, não há motivos para afastamento da perícia, pois as doenças destacadas
nos laudos particulares podem ser aferidas pelo profissional nomeado nos autos, uma vez que
o perito do Juízo é capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da parte autora através de
exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados durante a perícia médica.

Por fim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.
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Constatado o quadro patológico da autora (manicure, 43 anos), a perícia judicial
(realizada em 20/06/201 por médica hematologista e clínica geral – evento 13) foi clara ao
concluir pela sua plena capacidade laborativa. Transcrevo trecho da perícia para melhor
elucidação dos fatos:

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. Não há incapacidade.

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 incapacidade para a atividade laboral habitual da autora.

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual? Por quê?          
Necessita continuar o acompanhamento com hematologista e cardiologista a fim de evitar
novas tromboses, realizar uso regular de marevam, e medicações para controle de
Hipertensão Arterial.

 

De fato, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a comprovação da
incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades habituais, o que não é
o caso dos autos.

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos anexados se
constituem em provas extremamente frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por ela (Flebite / Tromboflebite), o que por si só não
justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio doença. Não há nos
autos documentos que demonstrem a incapacidade laborativa da autora para prática de suas
atividades habituais. Os documentos do evento 1 (laudo 7) e demais exames apontam as suas
patologias, bem como os tratamentos aos quais foi submetida, mas não são hábeis para
desconstituir o resultado da perícia judicial.

 

A ultima perícia do SABI confirma a avaliação do perito do juízo:
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 "Apesar da hipopotassemia, a curva de dosagem de ion no sangue se mantem
neste patamar desde 2016, sem levar a quadro extremos de incapacidade total
para o trabalho. Na realidade, a segurada se mantem em bom estado geral e,
inclusive, apesar de hipopotassemia de 2,9 verificada durante a internação em
fev/18 na Sta Casa, recebeu alta hospitalar com a única indicação de fazer
acompanhamento com endocrinologista. Também, neste momento de exame
médico pericial, o estado da segurada é bom e apta para o seu trabalho
habitual, que é leve."

 

 Portanto, ao que tudo indica, enquanto a autora esteve incapacitada, ela foi
beneficiada com a concessão do benefício a que fazia jus (de 14/01/2015 até 25/07/2015; de
26/04/2016 até 20/03/2018; de 04/12/2018 até 26/12/2018 e de 01/04/2019 até 16/06/2019).
Ao que tudo indica a autora possui quadros álgicos que levam, de forma cíclica, a
períodos de eventual incapacidade, mas não restou comprovada a incapacidade da
autora de forma constante e permanente

Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. Ainda, a autora se encontra com
43 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com labor, sendo possível sua
reinserção no mercado de trabalho, seja como manicure ou em outra profissão. A questão
afeta ao caráter estigmatizante da doença não autoriza, por si só, a concessão do benefício
quando o conjunto probatório não é favorável à parte autora.

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000275310v3 e do código CRC 29c1c4e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000082-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: GERCI RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 35) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou aposentadoria por
invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado totalmente para a prática de
atividades laborativas; que a perícia está em contradição com os laudos médicos particulares
juntados nos autos. Requer a reforma da sentença a quo, bem como a concessão dos
benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões (evento 39).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE.
DOCUMENTOS PARTICULARES QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS
CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 35 - fls. 01/14) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que o autor se encontra incapacitado
totalmente para a prática de atividades laborativas; que a perícia está em contradição com os
laudos médicos particulares juntados nos autos. Requer a reforma da sentença a quo, bem
como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões (evento 39 – fls.
01/02).

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
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cessação do benefício se houver recuperação.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 29 - fl.
01):

GERCI RODRIGUES DE OLIVEIRA propôs demanda objetivando a condenação do INSS a
restabelecer o auxílio-doença NB 31/531.417.233-6 desde 6/8/2008 ou a conceder o auxílio-
doença NB 31/619.818.662-1 desde 29/8/2017.

O perito nomeado pelo juízo, especialista em cardiologia, diagnosticou hipertensão arterial
sistêmica com lesão de órgão alvo (quesito 3, evento 17). Afirmou que o autor possui aptidão
para exercer a atividade habitual de bombeiro hidráulico (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho.

O autor não impugnou o laudo pericial. 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. Somente o médico detém conhecimentos técnicos para aquilatar
se a doença diagnosticada inabilita o segurado para o trabalho. Não há motivo para descartar
a aplicação da conclusão exposta no laudo pericial.

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.

Constatado o quadro patológico do autor (bombeiro hidráulico, 60 anos), a
perícia judicial (evento 17 fls. 01/04) foi clara ao apontar pela sua plena capacidade
laborativa, uma vez que o perito afirmou que “Está em tratamento regular, compensado
clinicamente, sem risco de agravamento da doença no exercício da atividade habitual”
(quesito 09 – fl. 02). Ainda, o expert do juízo reitera por diversas vezes que “Não apresenta
incapacidade para o exercício do trabalho habitual” (quesitos 08, 10, 12, 13, 14 e 15 – fls.
01/02).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos anexados se
constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo, conforme já
salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram
êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.

Os documentos particulares da recorrente não são suficientes para afastar as
conclusões do perito do Juízo, de forma que não é possível a constatação de seu estado
incapacitante. De fato, o autor juntou laudo particular em sua Petição Inicial (Evento 01) que
aponta as patologias da parte autora, mas que não é hábil para desconstituir o resultado da
perícia judicial. Muito embora o documento de fl. 20 indique a patologia do autor e que o
laudo juntado à fl. 18 aponte a sua incapacidade para as práticas laborais habituais, tais
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elementos de provas não são suficientes para desconstituir o parecer do expert do juízo.
Ademais, a constatação da doença do segurado não implica em afirmar que esta é
incapacitante.

Salienta-se que o perito responsável pela elaboração do parecer médico possui
especialidade em Cardiologia, e que levou em consideração o histórico do periciado. O
expert baseou sua avaliação em: ‘História clínica, exame físico, eletrocardiograma realizado
no momento da perícia (anexo I), laudo médico do Dr. Roberto Lopes Rodrigues datado de
18/08/2017, ecocardiograma transtorácico de 14/08/2917” (quesito 05 – fl. 01).

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000160385v4 e do código CRC c76d8ad5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5006788-52.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NEIDE APARECIDA MILITAO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Trata-se de Recurso Inominado (Evento 33 - fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
auxílio doença. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e exames
médicos da parte autora; que não foram analisados os documentos particulares juntados;
necessidade de nova prova pericial com especialista em Oncologia. Requer a reforma da
sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
apresentadas (Evento 35).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO.
DOCUMENTOS PARTICULARES QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS
CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

                2.    O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além da
qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

3.    Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4.    A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 27):
 

A autora exibiu laudos médicos datados de 2018 atestando tratamento com hormonioterapia.
Ocorre que nenhum laudo médico exibido pelo autor atestou manifestação concreta de efeitos
colaterais. O perito também não detectou nenhum sinal nem queixa de manifestação concreta
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de efeitos colaterais com intensidade incapacitante. Relatou que a autora se apresentou em
bom estado geral e durante o exame pericial não apresentou comportamento atípico ou
patológico (considerações iniciais do laudo pericial).
Laudo médico datado de 26/2/2018 atestou limitação funcional ao uso do membro superior
direito secundário ao esvaziamento axilar (evento 1_ANEXO2). Contudo, o perito avaliou que
o "membro superior direito eutrófico [estava] em relação ao membro contralateral, livre de
linfedema ou sinais flogísticos" (quesito 3).
O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. De acordo com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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
do médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.
A autora ainda alegou que apresenta risco elevado para câncer de mama, devendo ser
avaliada por oncologista. Ocorre que a informação de risco elevado indicada pela autora foi
inserida em formulário de requisição de exame de mamografia para acompanhamento da
evolução do tratamento (evento 19, PET1, fl. 3). O campo foi assinalado pelo fato de a autora
já ter sido acometida de câncer de mama em momento anterior, e não por constatação de
indícios de recidiva da doença. A própria requisição informa não ter sido constatado nódulo
ou caroço na mama. 
De qualquer forma, a mera suscetibilidade aumentada a nova manifestação de câncer não
autoriza presumir, antes da eventual recidiva da doença, a manifestação de sintomas
incapacitantes. 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.
Indefiro o requerimento de perícia com médico especialista em oncologia. A capacidade
laboral é questão técnica que deve necessariamente ser analisada por médico.
Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na especialidade médica pertinente
à doença incapacitante da qual se queixa o segurado. Trata-se, porém, de mera preferência.
Salvo casos excepcionais, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação
técnica legal para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a
qualquer especialidade, ainda que não tenha competência para conduzir o tratamento do
paciente. 
O médico do trabalho pode não ter habilitação técnica para conduzir o tratamento de
neoplasia maligna, mas sua especialidade, focada em preservar a segurança do trabalho, o
habilita a avaliar a repercussão de qualquer doença sobre a capacidade laboral. A mesma
competência que habilita o médico do trabalho a emitir atestado de saúde ocupacional em
exame admissional ou demissional sob o ponto de vista de qualquer especialidade médica o
torna apto a avaliar a capacidade laboral de forma ampla para efeito de concessão de
benefício previdenciário.
O perito do juízo não precisa ter conhecimento técnico para conduzir o tratamento médico da
doença examinada. Só precisa saber avaliar a repercussão que a doença tem sobre a
capacidade laboral. No presente caso, o perito analisou satisfatoriamente o quadro clínico
apresentado. 
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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               5.    Conforme laudo pericial (Evento 16 – fls. 1/7), a perícia médica realizada
constatou que a parte autora conta com “mastectomia radical à direita e miomatosa uterina”
(Quesito 02 – fl. 2), enfermidades que, no entanto, não a incapacitam para exercer sua
atividade laborativa habitual de faturista (resposta ao quesito n° 07 do Juízo). Nesse sentido,
constatado o quadro patológico da autora (faturista, 48 anos), o expert do Juízo foi claro ao
concluir pela sua plena capacidade laborativa, uma vez que o perito foi enfático ao atestar que
“Não foram encontrados elementos técnicos de convicção que justifiquem incapacidade
para desempenho da atividade habitual declarada, fora o período em que esteve
efetivamente em benefício previdenciário” (Quesito 12 - fl. 5), bem como ressaltou que “Não
há incapacidade” (Quesito 13 – fl. 5).

                   6.    Ainda quanto ao laudo judicial, afasto a necessidade de realização de nova
perícia, uma vez que a perícia realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo
omissões ou contradições a serem apontadas. De fato, como bem ressaltado pelo juízo
prolator da sentença, o laudo pericial é suficiente. Assim, para concessão de benefício por
incapacidade é imprescindível a comprovação da incapacidade parcial ou total e temporária
ou definitiva para as atividades habituais, o que não é o caso dos autos, estando verificado que
a incapacidade para o labor foi cessada.

                7.    No caso em comento, não há justificativas para designação de nova perícia com
especialista em Oncologia. O que importa é que o laudo pericial está bem embasado,
revelando que o perito detém conhecimento técnico pertinente à doença da qual a parte autora
se queixa. Ora, o expert não precisa ter conhecimento técnico específico para conduzir o
tratamento médico da doença examinada, bastando que saiba avaliar a repercussão que a
doença tem sobre a capacidade laboral.

                 8. Com efeito, os sintomas das doenças foram satisfatoriamente analisados pelo
perito. Portanto, aplica-se o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A
designação de médico generalista não dá causa à nulidade da perícia realizada para aferir
a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico
complexo”.

                  9.  Ademais, os atestados médicos não reportam doenças que não estariam ao
alcance da avaliação pelo expert em medicina do trabalho, perícias médicas, medicina de
família e comunidade e medicina hiperbárica. Assim, reitero que não há motivos para
afastamento da perícia, pois as doenças destacadas nos laudos particulares podem ser aferidas
pelo profissional nomeado nos autos. Desta forma, reputo descabida a realização de nova
perícia, uma vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da parte
autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados durante
a perícia médica. 

        10. Desta feita, não havendo contradição na perícia e estando a matéria suficientemente
esclarecida, não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o inconformismo
da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou mesmo para a
designação de novo exame.
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              11.    Com efeito, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos documentos apenas atestam a
existência das enfermidades sofridas por esta, o que por si só não justifica a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio doença. Por derradeiro, não há outros
documentos que comprovem que a autora estava incapacitada quando dos indeferimentos
administrativos. Portanto, ao que tudo indica, enquanto a autora esteve incapacitada a mesma
foi beneficiada com a concessão do benefício a que fazia jus (21/06/2017 a 16/10/2017 e de
24/11/2017 a 23/12/2017).

            12. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal. 

            13.   Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.
 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000289574v4 e do código CRC a07b07cc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5003029-80.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JULIANA LYRIO GRACA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1.    Trata-se de Recurso Inominado (Evento 34 - fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
auxílio doença. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e exames
médicos da parte autora, bem como não considerou a gravidade da doença da recorrente; que
não foi levado em consideração o contexto sócio-econômico na qual a autora está inserida.
Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões apresentadas (Evento 45).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. DOCUMENTOS PARTICULARES QUE
NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

2.    Trata-se de Recurso Inominado (Evento 34 - fls. 1/6) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de
auxílio doença. Alega, em síntese, que o laudo pericial não analisou os laudos e exames
médicos da parte autora, bem como não considerou a gravidade da doença da recorrente; que
não foi levado em consideração o contexto sócio-econômico na qual a autora está inserida.
Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões apresentadas (Evento 45).
 

3.    O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
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invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.
 

4.    Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
 

5.    A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 26):
 

Os laudos médicos exibidos pela autora são anteriores à cessação do benefício, consumada em
5/3/2018. Laudos médicos antigos não podem ser confrontados com o laudo pericial recente,
haja vista que o quadro clínico é dinâmico, pode evoluir positivamente com o passar do tempo
e com a adesão ao tratamento.
 

O perito estimou a persistência da incapacidade da autora para o trabalho até o final de
abril/2018. A estimativa do perito garante que a incapacidade para o trabalho não perdurou
após abril/2018, mas não negou que a incapacidade possa ter cessado um pouco antes de
abril/2018.
 

A perícia médica do INSS considerou cessada a incapacidade para o trabalho em 5/3/2018 e
voltou a  negar a incapacidade em 18/4/2018 (evento 21_RSC2). A estimativa aproximada
feita pelo perito do juízo em agosto/2018 de que incapacidade teria se estendido até
abril/2018 não teve consistência para prevalecer sobre a confirmação concreta da cessação
da incapacidade para o trabalho em março/2018.
 

6.    Conforme laudo pericial (Evento 14 – fls. 1/4), a perícia médica realizada
negou a presença de doença ou lesão, segundo o quesito 03, presente na fl. 2. Nesse sentido,
constatado o quadro patológico da autora (recepcionista, 42 anos), o expert do Juízo foi claro
ao concluir pela sua plena capacidade laborativa, sendo enfático ao atestar, por mais de
uma vez, que “Não há incapacidade laborativa” (Quesito 7, 13 e 14 - fl. 2/3), bem como
ressaltou que “Não há limitação funcional no momento” (Quesito 08 – fl. 2). Ademais, ao
ser questionado quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da parte autora caso a
mesma continue exercendo a atividade habitual, o perito afirmou que “Não há risco no
momento” (Quesito 09 – fls. 2/3).
 

7.    É sabido que para a concessão de benefício por incapacidade é
imprescindível a comprovação da incapacidade parcial ou total e temporária ou definitiva
para as atividades habituais, o que não é o caso dos autos, estando verificado que a
incapacidade para o labor foi cessada, conforme depreende-se da leitura dos autos.
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8.    Como bem ressaltado pelo juiz sentenciante, os laudos médicos
apresentados pela recorrente (Evento 1, LAUDO7, Página 1; Evento 1, LAUDO7, Página 2)
são anteriores à cessação do benefício, a qual foi consumada em março de 2018. Tais
documentos, inclusive, conquanto anteriores à DCB, foram levados em consideração no
momento da perícia judicial, a qual, além da realização de exame físico, contou com exame
de imagem e análise dos laudos e atestados pela parte autora. Desta feita, não verifico
contradição na perícia, de modo que, estando a matéria suficientemente esclarecida pelo
expert, não assiste razão às alegações recursais de que a gravidade da doença e os laudos
apresentados não foram objetos de análise pericial. A saber, o inconformismo da parte com o
resultado da perícia não é causa para reforma da sentença.
 

9.    Convém ressaltar, ainda quanto aos documentos juntados aos autos, que
estes não servem como prova da incapacidade laboral da autora, uma vez que referidos
documentos apenas atestam a existência das enfermidades sofridas pela mesma, o que por si
só não justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio doença.
Inclusive, reitero que não há outros documentos que comprovem que a autora estava
incapacitada quando dos indeferimentos administrativos. Portanto, ao que tudo indica,
enquanto a autora esteve incapacitada a mesma foi devidamente beneficiada com a
concessão do benefício a que fazia jus.
 

10.    Imperioso mencionar, em relação à análise das condições sociais da parte
autora, que não é possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas
encontra cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que,
uma vez conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento da segurada nas
hipóteses legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos.
Ainda, a recorrente se encontra na faixa dos 42 anos de idade, apresentando, destarte, idade
compatível com o labor, sendo possível sua reinserção no mercado de trabalho. No caso dos
autos, a perícia foi muito clara quanto à capacidade laborativa da recorrente. Assim, não
sendo o conjunto probatório favorável à autora, esta não faz jus ao benefício por incapacidade
pleiteado.    
 

11.    Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal. 
 

12.    Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000292481v4 e do código CRC bffd76ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5007715-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CENIRA BENEDITO SILVA E SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (evento 33 – fls. 1/7) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a autora se encontra incapacitada
totalmente para a prática de suas atividades laborativas devido sua doença incapacitante; que
a condição pessoal da requerente deve ser analisada no caso. Requer a reforma da sentença,
bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões evento 37.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDOS
PARTICULARES INSUFICIENTES. ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (evento 28):

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a homologar as
contribuições como segurada facultativa de baixa renda no período de
1º/6/2017 a 30/6/2018 e a conceder o auxílio-doença NB 31/621.211.038-0
desde 7/12/2017, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/621.211.038-0,
formulado em 7/12/2017, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não
constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO11).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou 
alterações radiológicas leves na coluna lombar, secundárias ao processo
degenerativo comum em indivíduos dessa idade (quesito 4, evento 12). Afirmou
que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de empregada
doméstica (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

A autora manifestou ciência ao laudo pericial. A DPU ingressou no processo e
requereu intimação pessoal. Apesar de intimada, não impugnou o laudo
pericial (evento 27). 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.

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.

Ressalto que o pedido de pedido de homologação das contribuições como
segurada facultativa ficou prejudicado. Trata-se de  questão processual que
dever ser necessariamente conhecida, independente de pedido, antes de
reconhecer eventual direito ao benefício por incapacidade.  

[...]

5. A autora (58 anos) é portador de “Poliartralgia”, conforme descrito na perícia
médica realizada (evento 12). Vale observar, porém, que a presença de uma
doença nem sempre consiste em uma incapacidade, que por sua vez, a sua
existência, não é, necessariamente, incapacitante para todos os tipos de
atividades laborativas.

6. O expert do juízo afirmou que “[...] A periciada apresentou exame físico
ortopédico normal, sem sinais de perda funcional no sistema musculoesquelético, de forma
que a mesma se encontra apta às atividades laborais.” (quesito 7) e asseverou também que
“A periciada está apta ao labor.” (quesito 8). Nesse sentido, a perícia judicial realizada foi
clara ao apontar pela capacidade laborativa da recorrente.

7. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em que os documentos
anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do expert do Juízo,
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conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos particulares juntados aos autos
não lograram êxito em desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes
autos.

8. A autora juntou laudos médicos particulares e exames no evento1 –
EXMMED9, LAUDO12 e RECEIT13. Tais documentos apontam as patologias da recorrente,
bem como indicam seu quadro clínico, porém não são hábeis para desconstituir o resultado da
perícia judicial.

9. Quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas encontra cabimento quando
ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que, uma vez conjugada com
fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento da segurada nas hipóteses legais de concessão
de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos.

10. Deve-se ter em mente que, para que se tenha 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.

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Sem condenação em custas, nem em honorários, a teor do disposto na
Súmula 421 do STJ.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000317797v3 e do código CRC 50f3a474.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:38
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RECURSO CÍVEL Nº 0034511-37.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO SUCE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA
CARRETEIRO/TANQUEIRO. PERÍODOS DE 29/04/1995 A 04/03/1997 E DE 01/08/2005
A 31/01/2012. TRANSPORTE DE INFLAMÁVEIS (HIDROCARBONETOS).
NOCIVIDADE DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PPP. NR 16 ANEXO 2 E SÚMULA 198
DO EXTINTO TFR. PRECEDENTES DO STJ E TNU. PERÍODOS DE 28/04/1995 A
14/09/1998 E DE 01/11/1998 A 09/10/2000. AUSÊNCIA DE LTCAT OU PPP. RECURSO
DO AUTOR AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. 

1. A parte autora recorreu da sentença (Evento 17 complementada pelo Evento 33) que julgou
procedente em parte o seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante
reconhecimento de períodos trabalhados sob condições especiais (motorista) nos períodos
d02/05/1980 a 04/10/1980, 31/10/1980 a 29/10/1982, 02/07/1984 a 28/12/1985, 02/01/1986 a
30/06/1988, 01/09/1989 a 13/02/1992, 01/08/1992 a 31/12/1992, 06/05/1993 a 01/07/1993,
08/11/1993 a 28/04/1995 e 02/05/2012 a 14/04/2016, concedendo-lhe o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais desde a data do
requerimento administrativo. Alega, em síntese, que nos períodos de 28/04/1995 a 14/09/1998
e de 01/08/2005 a 03/01/2012 transportava cargas pesadas e perigosas (inflamáveis), além de
estar submetido ao agente vibração de corpo inteiro; que no interstício de 01/11/1998 a
09/10/2000 ficava exposto ao agente vibração de corpo inteiro; e, por fim, que deve ser
computado como tempo especial também o período posterior a 14/04/2016 (data da confecção
do PPP até a DER – 25/06/2016), já que teria se mantido nas mesmas atribuições dentro da
empresa. Contrarrazões (Evento 43). 

 

VOTO

2. O trabalho sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob condições
insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
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nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Em suma tem-se que, até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do
tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador
aos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, sendo suficiente a comprovação de exercício da
categoria profissional, ainda que por simples informações da empresa. A partir dessa lei, a
comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030,
expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

5. No tocante à profissão de motorista, consigno, ser também admissível como meio de prova
de atividade especial de motorista (de ônibus, caminhão e demais veículos de porte similar),
assim como a de ajudante de motorista, a simples referência à categoria profissional em
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, porém, até o advento da Lei 9.032/1995. A
profissão de motorista de ônibus/caminhão (ou de caminhão de carga) deve ser considerada
atividade especial, por enquadramento de categoria profissional (Decreto n° 53.831/1964,
código 2.4.4, e Decreto nº. 83.080/1979, código 2.4.2), cuja sujeição a agentes nocivos é
presumida até a Lei 9.032/1995. Após esse dispositivo legal, há necessidade de
comprovação, seja por PPP seja por laudo técnico, da efetiva exposição do segurado a agentes
nocivos a sua saúde e/ou integridade física.
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6. Registre-se que o STJ tem se posicionado, no que se refere à profissão de motorista
carreteiro/tanqueiro, no sentido de que o transporte de produtos químicos e inflamáveis
(hidrocarbonetos) deve ser considerado especial em razão da periculosidade, conquanto
submete o segurado a risco de incêndios e explosões, o que pode causar danos
irreversíveis a sua saúde e integridade física, na forma da NR 16 anexo 2 e da Súmula
198 do extinto TFR (REsp 1492768 RS 2014/0285321-6, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJ 16/06/2017). Quanto à utilização de EPI eficaz, o STJ tem entendido, no que
se refere ao agente nocivo em tela, que o emprego desses acessórios não é suficiente para
descaracterizar a especialidade do tempo de serviço. A TNU também tem se utilizado desse
mesmo entendimento acerca do transporte de líquidos inflamáveis, não só em razão da
NR16, como também em virtude da Lei 12.740/2012 (Processo 0008265-
54.2008.4.04.7051 de Relatoria do Juiz Federal João Batista Lazzari, publicado em
30/06/2015). 

Passo para análise da periculosidade das atividades do autor, bem como da submissão
aos agentes insalubres. 

7. No caso, observa-se, que no período de 29/04/1995 a 04/03/1997, que o autor juntou aos
autos informações da empresa (Transportadora Calenzani Ltda), em que consta que trabalhava
no caminhão tanque no transporte de inflamável (Evento 1 OUT 7 fl.01). Como sabido, nessa
época para a comprovação da nocividade não era exigida a apresentação de laudo técnico ou
PPP, sendo suficientes meras informações da empresa (DSS – 8030 ou SB-40). Desta forma, o
período não pode ser computado como tempo especial. A partir de 05/03/1997 a 14/09/1998,
como era exigida a comprovação de periculosidade por meio de laudo ou PPP e, considerando
não haver nos autos estes documentos, não se pode reconhecer tempo especial no período.

8. No que se refere ao período de 01/11/1998 a 09/10/2000, observa-se que não há laudo
técnico nem PPP informando exposição a agentes nocivos. Nesta época, conforme
mencionado, tais documentos eram imprescindíveis para a comprovação de atividades
especiais, ao menos para avaliar a periculosidade das atividades exercidas pelo segurado.

9. Quanto ao intervalo de 01/08/2005 a 31/01/2012, verifica-se através do PPP anexado
(Evento 1 OUT 9) que o autor trabalhou na empresa Transportadora Abril Ltda., exercendo a
função de motorista de carreta, transportando cargas com produto inflamável (óleo diesel,
gasolina e etanol). Logo, aplicável ao caso o entendimento do STJ e TNU.  Consta
informação, ainda, de que o EPI não era eficaz. Diante do exposto, esse período deve ser
computado como tempo especial. No tocante ao agente nocivo vibração, não há informação
acerca da existência do referido agente nocivo durante as atividades laborativas do
autor. 

11. Por fim, quanto à possibilidade de utilização do período de trabalho especial entre a
confecção do PPP (14/04/2016) até a data do requerimento administrativo (25/06/2016),
não há como se fazer tal reconhecimento, ainda que alegue continuar exercendo as mesmas
atividades, na medida em que, como visto, o reconhecimento de atividades especiais
demanda comprovação por meio de LTCAT ou PPP. 
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12. Considerando esse novo período de tempo especial ora reconhecido, deve ser avaliado se,
na data do requerimento administrativo, o autor contava com tempo suficiente para obter
aposentadoria especial:

Nome:    Carlos Antônio Suce                                   
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias Equivalentes  
 a    m    d
02/05/1980    04/10/1980                        156                     1,00                    156             -         
 5         4 
31/10/1980    29/10/1982                        729                     1,00                    729              1     
 11       30 
02/07/1984    28/12/1985                        545                     1,00                    545              1       
 5       28 
02/01/1986    30/06/1988                        911                     1,00                    911              2       
 5       29 
01/09/1989    13/02/1992                        896                     1,00                    896              2       
 5       14 
01/08/1992    31/12/1992                        153                     1,00                    153             -         
 5         1 
06/05/1993    28/04/1995                        723                     1,00                    723              1     
 11       24 
29/04/1995    04/03/1997                        676                     1,00                    676              1     
 10         7 
02/04/2001    30/04/2005                      1.490                     1,00                 1.490              4       
-         30 
01/08/2005    03/01/2012                      2.347                     1,00                 2.347              6       
 5         5 
02/05/2012    14/04/2016                      1.444                     1,00                 1.444              3     
 11       15 
          Total:              10.070            27         7         2 
 

13. Deste modo, o autor contava, na data do requerimento administrativo (25/06/2016 –
Evento 1 OUT 13), com tempo suficiente para obter o benefício de aposentadoria especial.

14. Isso posto, voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para, reformando parcialmente a sentença, condenar o INSS em averbar os
períodos de 29/04/1995 a 04/03/1997 e de 01/08/2005 a 03/01/2012 como tempo especial,
bem como para conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial, desde a data do
requerimento administrativo (25/06/2016). Deste modo, considerando que a tutela de urgência
pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição e, diante do cumprimento dos
requisitos estabelecidos no caput do art. 300 do novo CPC, quais sejam, probabilidade do
direito (com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada no voto) e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (haja vista o caráter alimentar do benefício
pleiteado), defiro o pedido de tutela de urgência, devendo o INSS ser intimado para que em
30 dias, implemente o benefício de aposentadoria especial em favor da parte autora, contados
a partir da intimação da presente decisão. Sem condenação em custas, nem em honorários
advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000325760v9 e do código CRC c6276c28.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0034397-73.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS
RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI
EFICAZ NÃO DESCARACTERIZA NOCIVIDADE NO AMBIENTE LABORAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO
RE 870.947/SE. LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO
INDICE PREVISTO NO ART. 1º F DA LEI 11.960/09. PRECEDENTE DO STF. RECURSO
DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS em face da Sentença (Evento 11) que
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condená-lo ao reconhecimento dos
períodos de 25/07/1983 a 31/10/1985; 01/11/1985 a 14/09/1988; 14/05/1990 a 31/10/1990;
01/11/1990 a 30/11/1994 e 01/06/1995 a 20/10/1998, bem como de 17/11/2003 a 30/11/2006,
10/04/2008 a 30/04/2008 e de 01/05/2008 até 23/09/2015 como tempo especial, bem como
para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais desde a data do ajuizamento da ação (14/11/2017). Alega, em síntese, que o uso de
EPI eficaz, por si só, descaracteriza a atividade especial quando não se tratar de agente nocivo
ruído e que os critérios de juros e de correção monetária devem observar o disposto no art. 1º
F da Lei 9.494/1997, com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009.
Contrarrazões (Evento 25). 

VOTO

2. Antes de apreciar o mérito recursal, há que se esclarecer questão de ordem processual. Isso
porque observou-se que a autarquia interpôs dois recursos, o primeiro no dia 08/02/2019
(Evento 23) e outro, em seguida, na data de 15/02/2019 (Evento 24). 

3. Com efeito, saliento que no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte em face
da mesma decisão, apenas o primeiro deve analisado, em face da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos que proíbe interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial (EDcl no AgInt no REsp
1717399 AL 2017/0334040-9 – STJ, Relator Ministro Francisco Falcão, publicação: DJe
19/02/2019).
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4. O INSS argumenta no recurso que apenas na hipótese de agente nocivo ruído é que a
utilização do EPI eficaz não descaracteriza a nocividade no ambiente laboral. Todavia, pelo
que se extrai da sentença, o reconhecimento de todos os interstícios trabalhados sob condições
especiais deveu-se a exposição do autor ao agente nocivo ruído superior aos limites previstos
na legislação, como se infere do trecho que ora passo a transcrever, verbis:

(...) Nos períodos de 25/07/1983 a 31/10/1985; 01/11/1985 a 14/09/1988;
14/05/1990 a 31/10/1990; 01/11/1990 a 30/11/1994 e de 01/06/1995 a
20/10/1998, segundo PPP de fls. 28/30 o autor trabalhou exposto a calor, óleo e
graxa intermitente e também a ruído de 97,7 dB(A), de forma habitual e
permanente, devendo ser computado como tempo especial.
O mesmo PPP de fls. 28/30 atesta que o autor trabalhou exposto a agentes
químicos (óleo e graxa), de forma intermitente e agente físico ruído, habitual e
permanente, em concentração de 87,2 dB(A), nos períodos de 01/04/1999 a
16/11/1999, 03/01/2000 a 30/04/2001, 01/05/2001 a 30/11/2006, 10/04/2008 a
30/4/2008 e de 01/05/2008 em diante. Assim, considerando que a partir de
05/03/1997 o ruído considerado nocivo passou a ser o superior a 90 dB(A) até
17/11/2003, quando passou a ser computado como prejudicial o ruído superior
a 85 dB(A), entendo que deve ser considerado como tempo de atividade
especial apenas os períodos de 17/11/2003 a 30/11/2006, 10/04/2008 a
30/04/2008 e de 01/05/2008 até 23/09/2015, data do requerimento
administrativo.
Ressalto que a TNU, na sessão de julgamento realizada no dia 09/10/2013,
aprovou, por unanimidade, o cancelamento da Súmula n.º 32 (DOU
11/10/2013). Todavia, acompanho o julgado emanado do Superior Tribunal de
Justiça (PET 9059/RS), no sentido de que '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'.
Dessa forma, verifico que os períodos de 25/07/1983 a 31/10/1985; 01/11/1985
a 14/09/1988; 14/05/1990 a 31/10/1990; 01/11/1990 a 30/11/1994 e 01/06/1995
a 20/10/1998, bem como de 17/11/2003 a 30/11/2006, 10/04/2008 a 30/04/2008
e de 01/05/2008 até 23/09/2015, devem ser computados como tempo de serviço
prestado em condições especiais.

5. Como bem salientou o próprio INSS no recurso inominado, 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. 

6. Desta forma, considerando que em todos os períodos reconhecidos como trabalhados sob
condições especiais o autor esteve, de fato, exposto a ruído acima dos limites previstos na lei,
o que não foi sequer objeto de questionamento recursal e, considerando, ainda, que a
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utilização do EPI, ainda que descrito no documento, como especial, não descaracteriza a
nocividade no ambiente laboral, deve ser mantida a sentença no pormenor.

7. No que se refere aos juros e à correção monetária, a sentença está em consonância com o
entendimento pacificado nesta Turma Recursal, no sentido de que os atrasados devem ser
corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da
citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os
juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações
referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros
de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a
tese sustentada pelo INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de
se falar também em modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

8. Pelo o exposto, voto por conhecer o Recurso do INSS (Evento 23), mas, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Não conheço o segundo
recurso interposto (Evento 24). Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000329133v2 e do código CRC 543eaf50.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0015857-80.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LOURINALDO PASSOS DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODOS DE 21/3/2006 A 2/2/2007, 2/4/2007 A 21/9/2007 E 3/2/2009 A
14/7/2010. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS PELA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. DOSIMETRIA E NHO-01 DA FUNDACENTRO.
METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DO RUIDO COMPATIVEL COM A DA
FUNDACENTRO. PPP’S E LAUDOS TÉCNICOS FORMALMENTE ADEQUADOS À
LEGISLAÇÃO. RECURSO DO INSS CONHECIDO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 60) que julgou
parcialmente procedente o pedido do autor, reconhecendo como tempo de trabalho especial os
períodos de 1º/1/1982 a 26/6/1982, 1º/11/1982 a 12/3/1983, 2/1/1985 a 10/12/1991, 3/6/1993
a 23/12/1993, 1º/9/1994 a 10/4/1995, 21/3/2006 a 2/2/2007, 2/4/2007 a 21/9/2007 e 3/2/2009
a 14/7/2010, e sua conversão para tempo comum. Alega, em síntese, que os interstícios de
21/3/2006 a 2/2/2007, 2/4/2007 a 21/9/2007 e 3/2/2009 a 14/7/2010, não foram reconhecidos
administrativamente como tempo especial, na medida em que não se indicou a concentração
informada, nem se utiliza a técnica da NHO 01 da FUNDACENTRO. Aduz, ainda, ausência
de identificação do responsável técnico pelas medições, da data da realização da medição e a
necessidade de juntada de LTCAT. Contrarrazões (Evento 70).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
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laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. A propósito, trago à colação os fundamentos da sentença, quanto à parte recorrida:

(...)
Enquadramento por exposição a agentes nocivos
O reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a agentes
nocivos depende da comprovação da efetiva exposição do segurado a algum
fator de risco classificado na legislação previdenciária. Tal comprovação é
realizada mediante formulário técnico emitido pelo empregador ou laudo
técnico pericial subscrito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.
Passo a analisar o direito ao enquadramento em cada um dos períodos para os
quais o autor exibiu formulário técnico.
Período de 21/3/2006 a 2/2/2007
O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Locatran
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Terraplanagem e Locação Ltda. informa que o autor, no exercício do cargo de
operador de trator, ficava exposto a ruído em nível médio equivalente a 96
dB(A) (fls. 145-146).
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 serviço especial 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 descrito no documento, o nível médio de pressão sonora
extrapolava o limite de tolerância estipulado pela legislação vigente.
A perícia técnica do INSS recusou o enquadramento de atividade especial
sustentando que o PPP apresentado “não identifica o que significa a
concentração informada e também não utiliza a técnica de aferição
preconizada pela legislação previdenciária. Obrigatório aferição pela técnica
NHO 01 da FUNDACENTRO e fornecer o NEN para análise” (fls. 174- 175).
O código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99 classificava o ruído como
agente nocivo quando havia “exposição permanente a níveis de ruído acima de
90 decibéis”.
Como não era estabelecida nenhuma metodologia específica de avaliação da
exposição ocupacional ao ruído, adotavam-se os critérios previstos na NR-15.
O Anexo nº 1 da NR-15 dispunha:
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.
O Decreto nº 4.882/2003 modificou a redação do código 2.0.1 do Anexo IV e
passou a classificar o ruído como agente nocivo quando ocorre “exposição a
Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A)”.
O Nível de Exposição Normalizado - NEN é regulado na Norma de Higiene
Ocupacional nº 01, que estabelece procedimento técnico de avaliação da
exposição ocupacional ao ruído. Por isso, a partir de 1º/1/2004, a
caracterização de condição especial de trabalho por exposição a ruído depende
de avaliação técnica que siga a metodologia e os procedimentos previstos na
NHO-01 da Fundacentro. É o que está previsto no art. 280 da Instrução
Normativa INSS/PRES nº 77/2015:
Art. 280. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de
atividade exercida em condições especiais quando os níveis de pressão sonora
estiverem acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou 85 (oitenta e cinco) dB
(A), conforme o caso, observado o seguinte:
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de
março de 1997, será efetuado o enquadramento quando a exposição for
superior a oitenta dB (A), devendo ser informados os valores medidos;
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II - de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de
março de 1997, até 10 de outubro de 2001, véspera da publicação da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001, será efetuado o
enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser
informados os valores medidos;
III - de 11 de outubro de 2001, data da publicação da Instrução Normativa
INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001, véspera da publicação do Decreto nº
4.882, de 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando a
exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser anexado o histograma ou
memória de cálculos; e IV - a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o
enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado - NEN se situar
acima de 85 (oitenta e cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária,
conforme NHO 1 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua
utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto
nº 4.882, de 2003, aplicando:
a) os limites de tolerância definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE; e
b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da
FUNDACENTRO. Existem no mercado dois instrumentos para medição de
pressão sonora: o decibelímetro e o dosímetro. O decibelímetro mede o nível de
intensidade da pressão sonora no exato momento em que ela ocorre. O
dosímetro de ruído tem por função medir uma dose de ruído ao qual uma
pessoa tenha sido exposta por um determinado período de temo. 
Para períodos anteriores a 2004, admitia-se a medição do ruído por meio de
decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15 consistia em ajustar o
decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento, e, caso
houvesse exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É
uma metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não
era acessível o uso do dosímetro.
Já a partir de 2004, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o
que preconiza a NHO 01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do
Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item
5.1.1.1 da NHO-01), não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro
ou medição em conformidade com a NR-15.
A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: 
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao
ruído contínuo ou intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem
dos locais e das condições de trabalho; estabelece especificações dos
equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de medição;
estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.
No presente caso, considerando tratar-se de período posterior a 1º/1/2004, já
era exigível a aplicação da metodologia estabelecida pela NHO-01 para
avaliação da exposição do trabalhador ao ruído.
No curso da demanda, a empregadora exibiu o LTCAT que embasou o
preenchimento do PPP. O LTCAT informa expressamente que foi utilizada a
metodologia estabelecida na NHO-01 da Fundacentro para a aferição do nível
médio de ruído (fls. 236-239).
O LTCAT também confirma que, para a atividade de Operador de Trator
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exercida pelo autor, o nível médio de ruído extrapolava o limite de tolerância
vigente (fl. 264).
Reconheço tempo de serviço especial no período de 21/3/2006 a 2/2/2007.
Períodos de 2/4/2007 a 21/9/2007 e de 3/2/2009 a 14/7/2010
Os PPPs emitidos pela empresa Zorzal Terraplanagem e Locações Ltda.
atestam que o autor, no exercício do cargo de operador de escavadeira, ficava
exposto a ruído em nível médio equivalente a 85,8 dB(A) (fls. 131-132 e 136-
137). O nível médio de ruído extrapolava o limite de tolerância vigente.
A perícia técnica do INSS recusou o enquadramento de atividade especial
sustentando que o PPP apresentado “não identifica o que significa a
concentração informada e também não utiliza a técnica de aferição
preconizada pela legislação previdenciária. Obrigatório aferição pela técnica
NHO 01 da FUNDACENTRO e fornecer o NEN para análise” (fls. 174- 175).
O autor exibiu no curso da demanda o laudo técnico pericial que embasou o
preenchimento do PPP. O LTCAT confirma a utilização da metodologia de
aferição de ruído estabelecida pela Fundacentro e também ratifica a
informação de exposição a ruído em nível médio equivalente a 85,8 dB(A) para
a atividade de Operador de escavadeira (fl. 197).
Reconheço tempo de serviço especial nos períodos de 2/4/2007 a 21/9/2007 e
de 3/2/2009 a 14/7/2010. 
 

6. No caso, conforme acima explicitado, o INSS alega que os intervalos de 21/3/2006 a
2/2/2007, 2/4/2007 a 21/9/2007 e 3/2/2009 a 14/7/2010, não foram reconhecidos
administrativamente como tempo especial, na medida em que não se indicou a concentração
informada, nem se utiliza a técnica da NHO 01 da FUNDACENTRO. Aduz, ainda, ausência
de identificação do responsável técnico pelas medições, da data da realização da medição e a
necessidade de juntada de LTCAT.

7. No período de 21/3/2006 a 2/2/2007, verifica-se através do PPP anexado (Evento 01 OUT
5 fls.01/03) que o autor trabalhou na empresa Locatran Terraplanagem e Locação Ltda, como
operador de trator no setor operacional da empresa, ocasião em que se expunha ao agente
nocivo ruído de 96 decibéis, medidos pela técnica utilizada na NR-15, Anexo 1. 

8. Nos intervalos de 2/4/2007 a 21/9/2007 e 3/2/2009 a 14/7/2010, de acordo com os PPP’s
(Evento 01 OUT 4 e 7), o autor trabalhou na empresa Zorzal Terraplanagem e Locações Ltda.,
na função de operador de escavadeira no setor de obras de terraplanagem, ficando exposto ao
agente nocivo ruído de 85,8 decibéis.

9. No que se refere à necessidade de juntada dos LTCAT’s e às assinaturas nos PPP’s consigno
que o PPP é formulário preenchido pela empresa e deve ser assinado por seu representante
legal. Não se faz necessário que o engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho
assine o PPP. Contudo, estes profissionais devem ser indicados como responsáveis pelos
registros ambientais e/ou biológicos, o que está demonstrado nos autos. A falta de
preenchimento dos campos destinados à indicação dos profissionais faz presumir que o PPP
tenha sido elaborado sem suporte em laudo técnico pericial, fato que o torna nulo, o que não
ocorre. A empresa preenche o formulário com base no laudo técnico que foi elaborado pelo
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profissional habilitado para tanto. Na hipótese, constam dos autos identificações e assinaturas
dos representantes legais das empresas e dos responsáveis pelos registros ambientais (vide
Evento 26 OUT 20/21 e Evento 50 OUT 34, ambos envidados pela própria empresa).

10. Desta forma, nos pedidos de aposentadoria especial feitos com base em exposição do
trabalhador a ruído nocivo, a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT) pode ser dispensada quando o processo é instruído com o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), à exceção das hipóteses em que o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) suscita dúvida objetiva em relação à congruência entre os dados do PPP
e o próprio laudo que embasou sua elaboração.

11. Tal entendimento foi fixado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
julgar incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo INSS. O pedido da
autarquia, inicialmente dirigido à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), foi motivado pelo acolhimento de pleito de aposentadoria especial pela 1ª
Turma dos Juizados Especiais da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Com base em perfil
profissiográfico, o colegiado gaúcho reconheceu que um profissional foi submetido a níveis
insalubres de ruído em seu ambiente de trabalho. O INSS defendia a necessidade da
apresentação do respectivo laudo técnico.

12. O relator do processo (Pet nº 10262 / RS (2013/0404814-0), Ministro Sérgio Kukina,
reiterou entendimento do STJ da seguinte forma: “Lícito se faz concluir que, apresentado o
PPP, mostra-se despicienda a também juntada do 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 voto foi acompanhado de forma unânime pelo colegiado.

13. O mesmo entendimento já havia sido pacificado no âmbito da TNU, através do Pedido de
Uniformização de Lei Federal 200651630001741: “para restar comprovada a exposição ao
agente insalubre ruído, é necessária aferição por laudo técnico, embora exista a possibilidade
de suprir a ausência de tal documento por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário –
PPP, uma vez que tal documento é baseado em perícia”. Hipótese em que não foi suscitada
pela autarquia qualquer dúvida objetiva quanto aos PPP’s apresentados. De uma forma ou de
outra, todos os períodos encontram-se com o agente nocivo devidamente embasado nos
respectivos laudos técnicos (Evento 50, OUT 34, Evento 26, OUT 21). Os documentos
encontram-se formalmente corretos, com assinatura dos responsáveis técnicos pelos registros
ambientais, as datas das confecções dos documentos, as medições de ruído e a técnica
utilizada para a sua aferição. 

14. No tocante ao agente ruído, importa consignar que os anexos I e II da NR-15 emitida pelo
Ministério do Trabalho considera nocivo à saúde não apenas o ruído contínuo, mas também
aquele de caráter intermitente, cuja média supere o limite de tolerância ali traçado. O mesmo
se diga do item 2.0.1 do Anexo IV ao Decreto 3.048/1999, que considera nocivo à saúde a
“exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEM) superiores a 85 Db(A)”  pois esse
conceito somente se aplica nas hipóteses de diferentes níveis de pressão sonora, ou seja, de
ruído intermitente.  (TRF 1 ED na Apelação Cível: EDAC 0009677-
44.2010.4.01.38140009677-44.2010.4.01.3814).
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15. No que se refere à metodologia de aferição do ruído empregada, entendo que, para
períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a medição do ruído por meio de decibelímetro. A
metodologia do Anexo nº 1 da NR-15 consistia em ajustar o decibelímetro com curva de
compensação A, circuito de resposta lento, e, caso houvesse exposição a diferentes níveis de
ruído, deveria ser apurada a média. É uma metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em
uma época em que não era acessível o uso do dosímetro. 

16. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do Trabalho),
por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), não sendo mais
admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº 3.048/99).

17. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece
metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente
por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho;
estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de
medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente;
prevê interpretação dos resultados.

18. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306), em
21/03/2019, decidiu, por maioria, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário, para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses
firmadas no representativo da controvérsia: (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". Assim, para períodos anteriores
a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da
NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do ruído deve-se dar em
conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-
15), não sendo mais admissível apenas a utilização de decibelímetro.

19. No presente caso, os PPP’s e laudos técnicos relativos aos períodos posteriores a
nov/2003, informam, como registrado em epígrafe, exposição a ruídos superiores aos limites
previstos na lei. Em todas as funções exercidas a medição se deu pela técnica da dosimetria
ou da NHO-01 da FUNDACENTRO. 

20. Registro que conquanto anteriormente esta magistrada tenha se posicionado de forma
contrária ao enquadramento como especial, quando não expressamente comprovado nos autos
se a apuração do ruído deu-se pela FUNDACENTRO, ajustei meu entendimento, em razão
das inúmeras divergências e discussões travadas sobre o tema, para desconsiderar o
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enquadramento como especial, apenas quando houver informação nos autos de utilização do
decibilímetro, relativamente a período posterior a 19/11/2003, ou, quando por outros
documentos seja descartada a insalubridade, o que não ocorre.

21. Isso posto, voto por conhecer o recurso do INSS mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o
recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, na
forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294549v3 e do código CRC 11cb85ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 0016889-23.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO VICENTE ALVES BASILIO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE
23/05/1966 A 24/03/1972. AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE PERMITIDO
LEGALMENTE. A EXISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS REGISTROS
AMBIENTAIS EM MOMENTO POSTERIOR NÃO COMPROMETE O PPP NA
HIPÓTESE. PEDILEF 05016573220124058306. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 26 SENT45) que julgou
procedente em parte o pedido do autor para condenar a autarquia em averbar como tempo
especial o período de 23/05/1966 a 24/03/1972 e como tempo comum os períodos de
02/01/1958 a 06/07/1965, 01/07/1993 a 31/07/1993, 01/12/1993 a 31/12/1993, 01/01/1995 a
31/01/1995 e 01/06/1996 a 31/08/1996, determinando a revisão da RMI da aposentadoria do
autor. Aduz, em síntese, a existência de responsável técnico pelos registros ambientais apenas
a partir de 26/08/1986, o que descaracteriza como especial o intervalo de 23/05/1966 a
24/03/1972. Contrarrazões (Evento 35).Ao

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
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biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

6. Ao ensejo, trago à colação a sentença, no que se refere à parte impugnada:

(...)
Pois bem, analisando minuciosamente os períodos controvertidos e a prova
carreada aos autos, temos a seguinte situação:
- 02/01/1958 a 06/07/1965, trabalhado na empresa Cia. Eletromecânica Celma,
na função de ajudante de mecânico, conforme CTPS à fl.36, deverá ser
averbado como tempo de contribuição comum, pois não cabe enquadramento
para categoria de ajudante, bem como o tempo de atividade especial só foi
considerado a partir da Lei 3.807/60, vide o tópico “Discrepância entre
anotações na CTPS e no CNIS”.
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- 23/05/1966 a 24/03/1972, trabalhado na empresa Elevadores Otis S.A, no
cargo de ajudante e reparador, conforme CTPS à fl.37e 45 e PPP ás fls.113/114.
Deverá ser averbado como tempo de contribuição especial, haja vista a
exposição à agente insalubre ruído de 84 dB (A), e encontra-se regularmente
registrado na CTPS, vide os tópicos “Discrepância entre anotações na CTPS e
no CNIS e Da exposição ao agente Ruído”. 
7. O PPP é formulário preenchido pela empresa e deve ser assinado por seu
representante legal. Não se faz necessário que o engenheiro de segurança ou o
médico do trabalho assine o referido documento. Contudo, esses profissionais
devem ser indicados como responsáveis pelos registros ambientais e/ou
biológicos. A falta de preenchimento dos campos destinados à indicação dos
profissionais faz presumir que o PPP tenha sido elaborado sem suporte em
laudo técnico pericial, fato que o torna nulo. A questão que ora se apresenta
não consiste em exigir que o segurado colacione aos autos o laudo técnico,
mas sim que o PPP esteja devidamente preenchido. A empresa preenche o
PPP com base no laudo técnico que foi elaborado pelo profissional
habilitado para tanto. 

7. No caso, verifica-se que, de acordo com o PPP (Evento 15 OUT26/27), o autor trabalhou
na empresa Elevadores Otis Ltda. no período de 23/05/1966 a 24/03/1972 no setor de
manutenção nas funções de ajudante e reparador, ficando submetido ao agente nocivo ruído
contínuo de 84 decibéis, acima, portanto, dos limites propostos pela legislação vigente à
época. O PPP apenas traz o responsável pelos registros ambientais constantes do ambiente de
trabalho do autor a partir de 26/08/1986. Embora não haja indicação do responsável técnico
no PPP de período anterior, em reavaliação de entendimento pessoal anterior, considero ser
prescindível essa observância, desde que haja indicação do profissional no respectivo laudo,
se responsabilizando pelas anotações constantes no documento. É o que dispõe o PEDILEF
05016573220124058306: “A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF
05016573220124058306, decidiu que: "a exigência normativa se posta no sentido de que o
PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, não se exigindo,
por seu turno, a indicação do responsável pelo monitoramento ambiental dos períodos que se
pretende reconhecer". 

8. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o
recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000325723v4 e do código CRC 7728fa44.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 0016879-61.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA FLORINDA PARAISO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODO DE 01/11/1977 A 05/01/1982. ATENDENTE DE ENFERMAGEM.
ATIVIDADE NÃO PREVISTA NOS DECRETOS 53.831/1964 E 83.080/1979. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÕES (SB-40 OU DSS-8030), PPP’S OU LAUDOS TECNICOS
DEMONSTRANDO EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. CONSECTÁRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO
RE 870.947/SE. LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO
INDICE PREVISTO NO ART. 1º F DA LEI 11.960/09. RECURSOS DAS PARTES
CONHECIDOS, AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA.

1. A parte autora e o INSS interpuseram recursos em face da sentença (Evento 17 SENT26)
que julgou parcialmente procedente o pedido da primeira para reconhecer o período de
05/05/1994 a 08/06/1994 como tempo especial, determinando a revisão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição da primeira. O INSS alega, em síntese que, no que
se referem aos valores devidos em atraso, devem incidir juros e correção monetária em
conformidade com os indexadores previstos no art. 1º F da Lei 9.494/1997 com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009. A parte autora, por sua vez, aduz, no que pertine ao período
de 01/11/1977 a 05/01/1982, que a atividade deve ser considerada especial por
enquadramento aos códigos 1.3.0 e 2.1.3 dos anexos aos Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979; que no que concernem aos PPP’s que o uso do EPI não descaracteriza a
especialidade e que os PPP’s indicam que a empresa não possuía laudo técnico, circunstância
não avaliada pelo Juízo sentenciante. Contrarrazões do autor (Evento 27 OUT24) e do INSS
(Evento 28 OUT25).

 

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
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agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. De acordo com a sentença, o período impugnado pela autora (01/11/1977 a 05/01/1982)
não deve ser reconhecido como tempo especial de trabalho, uma vez ter sido trabalhado na
empresa SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, na função de Atendente de
Enfermagem, comprovado por meio da CTPS, atividade, contudo, não prevista como especial
pela legislação vigente.

6. Hipótese em que a autora não juntou aos autos laudo técnico, PPP, nem mesmo as
informações da empresa (aceitas à época, dependendo do agente nocivo existente no ambiente
de trabalho, conforme explicitado acima) de modo a informar a que tipo de agentes a autora
se expunha diariamente na execução de suas atividades. Há nos autos apenas a cópia da CTPS
(Evento 01 OUT4 fl.3), na qual se observa que a autora trabalhou no intervalo de 01/11/1977
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a 05/01/1982 na empresa Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí/ES, na função de atendente
de enfermagem. Esta função não encontra previsão na legislação vigente à época, quais sejam,
nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. Como visto, na ocasião, a necessidade de laudo
técnico só era exigida para os agentes nocivos ruído e calor. Para as demais, eram suficientes
as informações da empresa atestando as atividades exercidas pelo segurado. Também era
possível a utilização da CTPS como meio de provar que a atividade do segurado encontrava-
se entre as descritas como prejudiciais à saúde nos Decretos acima mencionados.

7. Ocorre que a autora não anexou estas informações da empresa (SB-40 ou DSS-8030) para
que ficasse claro o tipo de trabalho exercido e, deste modo, fosse possível avaliar se atuava
eventualmente em desvio de função nas atividades correlatas às de enfermagem podendo,
desta forma, ser feito o enquadramento da atividade por equiparação à de enfermeira, esta,
sim, prevista nos Decretos. Também não há notícias de exposição a agentes biológicos
prejudiciais à saúde, já que a CTPS não traz esses dados.

8. Não há que se discutir a utilização de EPI eficaz, na medida em que a autora não
colacionou, sequer, PPP’s ou informações da empresa de modo a que se pudesse extrair esses
dados. No mais, como dito, na época do exercício das atividades laborativas da autora, não
havia exigência de laudos técnicos para fins de comprovação de exposição a agentes nocivos
(à exceção do ruído e do calor), sendo suficientes a CTPS para comprovar o tipo de atividade
exercida e, consequentemente, o seu enquadramento nos Decretos ou, ainda, as informações
da empresa (SB-40 ou DSS-8030) para demonstração de exposição aos demais agentes
nocivos. No caso, como a empresa se tratava de hospital, cujos agentes normalmente se
limitam aos biológicos, não havia necessidade de que possuísse laudo técnico. 

9. Assim, diante da ausência de comprovação de contato direto com agentes biológicos, não
há como se reconhecer a especialidade do trabalho da autora no período. O Quadro Anexo ao
Decreto 53.831/1964 previa como agentes nocivos biológicos o contato com organismos
doentes ou com materiais infecto-contagiantes realizado em serviços de assistência médica,
odontológica e hospitalar (item 1.3.2), nos trabalhos expostos ao contato com doentes ou
materiais infecto-contagiantes – assistência médica, odontológica, hospitalar e outras
atividades afins. O Anexo I do Decreto 83.080/1979 enumerava tais agentes nocivos no item 

10. No que se refere aos juros e à correção monetária, a sentença está em consonância com o
entendimento pacificado nesta Turma Recursal, no sentido de que os atrasados devem ser
corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da
citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os
juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações
referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros
de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a
tese sustentada pelo INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de
se falar também em modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

11. Desta forma, voto por conhecer os recursos, mas, no mérito, negar-lhes provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. INSS isento de custas. Condeno o INSS,
vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Condeno
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a autora, recorrente também vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000301249v2 e do código CRC e7b5eceb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 445



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 204/362

5002658-19.2018.4.02.5001 500000289568 .V4 JESX51425© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 5002658-19.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOANA DOS SANTOS CABRAL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 23) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de BPC. Em síntese, aduz que o
recolhimento da autora para o INSS foi inferior ao mínimo; que a autora é idosa e possui
problemas de saúde; que o seu filho não possui condições de trabalhar. Requer a reforma da
sentença a quo, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
no Evento 26.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CRITÉRIO LEGAL. IDOSO.  MISERABILIDADE
NÃO CONSTATADA. ASPECTOS FÁTICOS DESFAVORÁVEIS AO
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

 

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.
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No que diz respeito à configuração do núcleo familiar, para apuração da renda
per capita, o art. 20, § 1º, da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 12.435/2011,
estabelece que a família, para os fins de concessão do benefício de prestação continuada, "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".

 

Quanto ao requisito etário, não há nos autos qualquer controvérsia, visto que a
parte autora já possuía 65 anos na DER, estando plenamente demonstrada a satisfação desse
critério. O que se discute, portanto, é o requisito da miserabilidade.

 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 17):

 

No caso concreto, a parte autora, nascida em 06.05.1951 (documento 3 - evento 1), teve o
benefício de amparo social ao idoso indeferido por não constatação de renda per capita
familiar igual ou inferior a ¼ do salário-mínimo (documento 4 - evento 1).

Conforme perícia social realizada em Juízo (evento 6), a autora é idosa e relata que cursou a
3º série do ensino fundamental e está desempregada, sem renda. Relatou, ainda, padecer de
diversas enfermidades, a saber, bronquite asmática, úlcera estomacal, problemas na coluna,
glaucoma e hipertensão arterial, entre outras.

A autora mora em imóvel próprio com seu marido, Jodival Cabral, de 70 (setenta) anos,
aposentado, e com um de seus filhos, Jeferson dos Santos Cabral, de 37 (trinta e sete) anos,
solteiro, desempregado. Segundo informou a autora, Jeferson sofre crises epiléticas desde os 2
(dois) anos de idade e, devido à enfermidade de que padece, estudou apenas até o 8º ano do
ensino fundamental e nunca desempenhou atividades laborativas. Destacou que seu filho sofre
de crises epilépticas frequentes, o que demanda cuidados diários.

Segundo informou a autora, a renda da família advém unicamente da aposentadoria recebida
por seu cônjuge, no valor de um salário-mínimo.

A autora declarou, dentre outros, os seguintes gastos mensais: R$ 66,08 com água; R$ 60,00
com gás de cozinha; R$ 406,55 com energia elétrica, cuja conta é dividida entre a autora e sua
filha Marcela, casada, que reside com sua família no primeiro pavimento do imóvel; R$
300,00 com alimentação e R$ 190,00 com medicamentos para a autora, seu esposo e seu filho
Jeferson.

Conforme apurado no relatório social, o bairro em que a requerente reside apresenta
infraestrutura básica. A residência é abastecida com água encanada, rede elétrica, rede de
esgoto e pavimentação asfáltica. Na região existem escola, unidade de saúde, creche e praça
pública. Todavia, comércios como padaria, supermercado e farmácia ficam distantes da casa
da autora, assim como o ponto de ônibus. No que se refere à situação da residência, observou-
se tratar-se de moradia edificada em alvenaria de dois pavimentos, piso cerâmica, cobertura
de laje, constituída por cinco cômodo (uma sala, três quartos, uma cozinha e um banheiro).
Verificou-se que a casa é humilde, mas apresenta boas condições de se habitar. Constatou-se
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que a mobília e eletrodomésticos existentes no interior da moradia são simples, ma
apresentam bom estado de conservação, como se pode observar do registro fotográfico que
acompanha o laudo.

Pois bem. Não obstante a renda do esposo da autora não possa ser computada para aferição
da renda per capita, não é de hoje que a jurisprudência do STJ milita no sentido de que este
critério não é exaustivo. Em outros termos, não é apenas por meio da verificação da renda
per capita que poderá ser demonstrada a condição de miserabilidade vivenciada pelo
beneficiário.

Neste sentido, os extratos do CNIS anexados aos autos (documento 3 - evento 12) revelam que
a autora recolhe regularmente, desde 2013, contribuição previdenciária na condição de
segurada facultativa, o que evidencia ter condições de dispor de quantia, embora baixa, que
lhe confira cobertura securitária perante o RGPS, o que já é indicativo da ausência de
miserabilidade do grupo.

Ademais, em que pese ter a autora informado à assistente social nomeada pelo Juízo que seu
filho Jeferson padece de crises epilépticas frequentes e que nunca trabalhou, os extratos do
CNIS (documento 5 - evento 12) comprovam que ele, entre 2014 e 2016, contribuiu como
contribuinte individual, o que significa que para a Previdência Social, ao menos no aludido
período, ele exerceu atividade remunerada.

 Ressalte-se ainda que não há nos autos nenhum documento médico que comprove a
incapacidade laboral de Jeferson alegada pela autora por ocasião da visita domiciliar,
presumindo-se, portanto, que ele pode auxiliar financeiramente sua genitora, com quem
reside.

Logo, data maxima venia, embora não se subestimem as dificuldades financeiras
possivelmente enfrentadas pela autora e sua família, as circunstâncias verificadas nos autos
não permitem caracterizar o estado de miserabilidade exigido pela legislação de regência.

Sabe-se que o Benefício de Prestação Continuada é devido à pessoa com deficiência e ao
idoso com 65 anos de idade ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família, no entanto, o Estado somente tem o dever
de intervir quando se mostrar impossível o auxílio da família, conforme dicção do art. 229 da
CF/88:

Art. 229 - Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Desta maneira, apesar das manifestações em contrário, entendo que a autora não faz jus à
concessão do benefício de amparo social, tendo sido correto o indeferimento por parte do
INSS.

 

No tocante à hipossuficiência financeira, observo que o grupo familiar é
constituído por três membros (a própria recorrente, seu esposo, e seu filho), com renda
mensal proveniente da aposentadoria no valor de um salário mínimo de seu cônjuge,
sendo esta a única renda que o núcleo familiar aufere.
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O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria decidiu pela Declaração de
Inconstitucionalidade, sem nulidade, para as regras que estabelecem os requisitos para a
concessão do benefício de prestação continuada, em razão de proibição da proteção
insuficiente a destinatários da norma do artigo 203, inciso V, da CRFB/1998, reconhecendo a
possibilidade de autorização para que os magistrados, atentos a situações particulares,
aferidas caso a caso, distanciem-se do critério legal.

 

Quanto ao requisito da miserabilidade da parte autora e de sua família, o STF,
no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao parâmetro legal objetivo de um quarto do
salário mínimo, declarou a inconstitucionalidade do § 3º, do artigo 20, da Lei 8.742/93, sem
nulidade da norma, no sentido de permitir que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa
necessidade da parte quanto ao benefício de amparo social.

 

Por outro tanto, ao julgar o RE 580.963, o STF, com base no mesmo
fundamento, ou seja, proteção insuficiente declarou a inconstitucionalidade do parágrafo
único, do artigo 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. Ademais, apesar do texto do artigo
34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003, determinar que somente o benefício de natureza
assistencial, seria excluído do cálculo de renda per capita, não seria plausível que essa
interpretação não se estendesse àqueles cujo benefício previdenciário no valor de um salário
mínimo seja oriundo de aposentadoria por idade ou qualquer outro benefício previdenciário
de igual valor, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da igualdade.

 

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a
aposentadoria percebida pelo cônjuge da autora deve ser descontada do cômputo da renda per
capita de seu grupo familiar. Todavia, tal jurisprudência não impede de forma irrestrita,
a análise casuística da condição real do requerente do benefício assistencial. Portanto,
entendo que se faz necessário ressaltar que o intuito da concessão do BPC é afastar a
condição de “miserabilidade”, sendo certo que para fins de interpretação do conceito em
comento. Com efeito, a lei visa proteger e conferir dignidade às famílias desprovidas de renda
financeira ou que, ainda que a possuam, por se apresentar insuficiente, sujeitam o núcleo
familiar a uma condição de penúria.

 

In casu, percebo que tendo em vista a exclusão da renda da aposentadoria do
marido da autora no valor de um salário mínimo, conforme entendimento adotado pelo STF
no RE 580.963/PR para o cômputo da renda per capita, a renda familiar da autora se resume
a zero.
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Destarte, em que pese ter sido descrita renda do grupo familiar nula, é
necessário levar em consideração o caso concreto, uma vez que não vejo como comprovada
a situação de miserabilidade, considerando as condições de moradia da autora. Segundo
o Relatório Social (Evento 06): “A residência em que o núcleo familiar da parte autora
habita é de estrutura de alvenaria, composta por cinco cômodos disponibilizados, em uma
sala, três quartos e uma cozinha. Há um banheiro na casa que possui teto de laje e piso de
cerâmica. É humilde, porém apresenta boa situação de habitabilidade. De acordo com
relato o imóvel é próprio e a família mora nele há 30 anos. Quanto aos móveis e utensílios
que guarnecem no domicílio verificou-se que são simples, de uso comum e apresentam
bom estado de conservação” (quesito 09 – fl. 07).

 

Ainda, conforme pontuado em sentença, "os extratos do CNIS anexados aos
autos (documento 3 - evento 12) revelam que a autora recolhe regularmente, desde 2013,
contribuição previdenciária na condição de segurada facultativa, o que evidencia ter
condições de dispor de quantia, embora baixa, que lhe confira cobertura securitária
perante o RGPS, o que já é indicativo da ausência de miserabilidade do grupo. Ademais, em
que pese ter a autora informado à assistente social nomeada pelo Juízo que seu filho
Jeferson padece de crises epilépticas frequentes e que nunca trabalhou, os extratos do CNIS
(documento 5 - evento 12) comprovam que ele, entre 2014 e 2016, contribuiu como
contribuinte individual, o que significa que para a Previdência Social, ao menos no aludido
período, ele exerceu atividade remunerada."

 

Ademais, há notícia nos autos de que a recorrente possui duas filhas adultos que
não residem com ela. Há ainda um filho que faz parte do núcleo familiar e se encontram em
idade laborativa, embora apresente epilepsia. Registro que a assistência social estatal não
deve afastar a obrigação de prestar alimentos devidos pelos parentes da pessoa em condição
de miserabilidade, em obediência ao princípio da subsidiariedade (art. 230, da Constituição
da República de 1988; arts. 1694 e 1697, do Código Civil). Assim, é dever constitucional dos
filhos prestar auxílio aos pais, o que não é eximido pelo fato de os filhos serem casados.

 

Sendo assim, entendo que não foram apresentadas provas capazes de
demonstrar situação excepcional que justifique a flexibilização da norma insculpida no artigo
20, § 3º, da Lei 8.742/1993, na medida em que não restou comprovada o estado de
miserabilidade da autora.

 

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.
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A TNU já se posicionou acerca do tema, especialmente quanto ao estabelecido
no PEDILEF de n. 5000493-92.2014.4.04.7002, que assevera não haver presunção absoluta
na hipótese, faz-se relevante considerar os critérios passíveis de afastar tal presunção.
Reproduzo, por oportuno, relevante excerto do julgado: “Assim, sendo a miserabilidade no
seu contexto global, o elemento relevante para a concessão do benefício, a renda gera em
favor dos cidadãos uma presunção do atendimento do requisito legal, mas que pode ser
afastada quando o conjunto probatório, examinado globalmente, demonstra que existe renda
não declarada, ou que o requerente do benefício tem as suas necessidades amparadas
adequadamente pela sua família. Em suma, entendo que a presunção absoluta não é
compatível com a exigência de avaliação de todo o contexto probatório”.

 

Obviamente, não se está aqui dizendo que a autora não seja merecedora da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que a mesma viva em condições
reputadas ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
autora nas hipóteses que autorizam a concessão do benefício.

 

Por fim, importante se faz destacar que a situação dos autos retrata a realidade
da maioria das famílias brasileiras, que enfrentam dificuldades financeiras, vivendo, por isso,
a vida na simplicidade. Contudo, a simplicidade da moradia não caracteriza, de per si, a
situação de miserabilidade amparada pela Lei.

 

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000289568v4 e do código CRC a7f2b7c3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 0025103-22.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUIZ MAURO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.
 AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. CRITÉRIO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença (Evento 65) que julgou
improcedente o seu pedido de recebimento de benefício assistencial de prestação continuada.
Sustenta, em síntese, que se encontra incapacitado para o exercício de quaisquer atividades
laborativas conforme provas anexadas aos autos. Contrarrazões (Evento 76).

 

VOTO

2. O benefício assistencial previsto 203, inciso V, da constituição federal de 1988, tem por
objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao individuo que, em razão
de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da idade, não pode por si
próprio, ou por meio de recursos familiares, prover seu sustento (renda per capita inferior a ¼
do salário mínimo). 

3. A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o dispositivo
constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige um requisito
que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas condições,
quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la provida por sua
família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e ainda, em seu § 4º,
estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com qualquer
outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica e
pensão especial de natureza indenizatória.

4. No que diz respeito à configuração do núcleo familiar, para apuração da renda per capita, o
art. 20, § 1º, da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 12.435/2011, estabelece que a
família, para os fins de concessão do benefício de prestação continuada, "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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5. A deficiência, requisito necessário para a concessão do benefício assistencial, segundo a
redação do § 2º, do artigo 20, da Lei no. 8.742/93, foi assim definida pelo legislador: “Para
efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela 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”, sendo que no § 10, do mesmo artigo,
acrescentou que impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo
mínimo de dois anos.

6. De acordo com o laudo técnico (Evento 27 OUT 27), com médico especialista em
neurologia, o autor (2º grau completo, atualmente com 60 anos de idade, sem profissão
informada), ao exame pericial realizado em 21/07/2017, apresenta sequela de AVC CID I69,
apresentando-se ao exame físico com linguagem preservada, sem afasia, Hemiparesia
espástica grau IV à esquerda Reflexos exaltados à esquerda, Deambula sem auxílio e
Cognição preservada. Segundo o expert do Juízo, o autor deambula sem auxílio, não
necessitando de assistência de terceiros, é independente para higiene, vestuário e alimentação,
apresenta discreta limitação motora (hemiparesia grau IV à esquerda), podendo executar
quaisquer atividades que não demandem excessiva sobrecarga física, sendo que a sequela do
AVC encontra-se estabilizada. Concluiu não haver incapacidade neurológica.

7. Assim, infere-se que na data do requerimento feito em 20/06/2016 (Evento 01 OUT 7), a
parte autora não era idosa, não tendo demonstrado, por outro lado, qualquer incapacidade para
atividades laborais, já que não possui a incapacidade neurológica questionada. Não se
depreende, a partir dos documentos particulares anexados (Evento 01 OUT 8), provas hábeis
a comprovar incapacidade do autor para o exercício de atividades laborativas de modo a
desconstituírem o laudo técnico do Juízo. Isso porque, não atestam incapacidade total e
permanente ou mesmo de longo prazo na data do requerimento do benefício, limitando-se a
atestar ocorrências de AVC no passado e a utilização de medicamentos baseados em relatos
do próprio autor. 

8.  Os argumentos aduzidos no recurso inominado não se mostram sólidos o suficiente para
afastar a presunção de veracidade do laudo produzido pelo perito do juízo, conquanto limite-
se, basicamente, a repetir as teses trazidas na inicial, prendendo-se a conceitos e juízos de
valor os quais não afetam o laudo técnico. Não há qualquer contraponto ao aludido laudo,
nem se questiona ou demonstra que aquele profissional tenha sido impreciso ou tendencioso
em sua avaliação, nem que tenha deixado sem resposta algum dos quesitos. Deste modo,
ausente a incapacidade, a parte autora não preenche um dos requisitos necessários para fins do
reconhecimento do direito ao benefício assistencial ora pretendido.

9. Desnecessária a análise do laudo social, conquanto o autor não tenha demonstrado o
cumprimento de um dos requisitos para a percepção do benefício, no caso, a incapacidade
total e permanente e/ou de longo prazo.
 
10. Voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando estes 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
§3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000295780v2 e do código CRC ab571b31.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:27
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RECURSO CÍVEL Nº 0003986-07.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELENIR FORMOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 53) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou procedente o pedido da parte autora de concessão de Benefício de
Prestação Continuada (BPC). Em resumo, aduz que o Relatório Social não denota situação de
miserabilidade; que o filho da autora aufere renda mensal de $R 1.036,00 e pensão por morte
no valor de R$ 998,00. Requer a reforma da sentença a quo, concedendo o benefício
pleiteado na exordial. Contrarrazões no Evento 59.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CRITÉRIO LEGAL.  MISERABILIDADE.
REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ASPECTOS FÁTICOS DESFAVORÁVEIS AO
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL DOU
PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A deficiência, requisito necessário para a concessão do benefício assistencial,
segundo a redação do § 2º, do artigo 20, da Lei no. 8.742/93, foi assim definida pelo
legislador: “Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 448



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 214/362

0003986-07.2018.4.02.5054 500000325660 .V4 JESX51425© JES7060

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, sendo que
no § 10, do mesmo artigo, acrescentou que impedimento de longo prazo é aquele que produz
seus efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da miserabilidade.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença ora atacada:

Assim, como no presente caso, o perito do juízo foi categórico ao afirmar que a autora possui
deficiência, que a impede de participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas, tenho que se encontra preenchido o primeiro requisito para
concessão do benefício em apreço.

Frise-se que, em matéria tal como a dos autos, em que a pretensão autoral subsume-se na
necessidade de eventual deficiência que a incapacita para o labor e de viver de forma
independente, inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Acerca da suposta condição de hipossuficiência do autor, vejamos.

Conforme consta do laudo social (fls. 55/62), o grupo familiar da autora é formado pela
mesma, seu filho e neta, sendo que a única renda da família é o salário do filho da parte
autora no valor de R$1036,00 (um mil e trinta e seis reais).

No que tange às despesas mensais, também conforme o laudo social, estas são as seguintes:
“R$400,00 com aluguel; R$240,00 com conta água, luz e gás; R$500,00 com alimentação. Os
medicamentos de uso diário que a parte autora faz uso, alguns são adquiridos pelo SUS e
outros necessitam serem comprados, gerando um custo mensal de R$250,00. A parte autora e
sua família realizam os atendimentos de saúde na rede pública, porém a parte autora necessita
realizar acompanhamento anual com oftalmologista, como encontra dificuldade de inserção
na rede pública de saúde e não tem condições de arcar com os gastos desse atendimento na
rede particular, não realiza o atendimento, o que compromete a qualidade de vida da parte
autora. Realiza tratamento de saúde a cada três meses em Vitória- ES, o transporte é
providenciado pela Prefeitura havendo, porém os gastos com alimentação, com custo por
viagem de R$50,00. A parte autora necessita fazer uso de algumas medicações prescritas,
porém por falta de recursos financeiros não realiza o tratamento corretamente,
comprometendo a evolução de seu quadro clínico e melhoria de qualidade de vida. A parte
autora necessita realizar dieta alimentar rigorosa, dieta onerosa que a parte autora não tem
condições de custear. A neta da parte autora está matriculada na rede municipal pública de
ensino. A parte autora tem outros três filhos, casados que residem em outras moradias e que
não possuem condições financeiras de auxiliar a parte autora. Recebe doação de
medicamentos da Igreja e amigos”.

Isto posto, analisando-se as despesas mensais do grupo familiar, possível chegar ao resultado
final de R$ 1390,00 (um mil trezentos e noventa reais), ou seja, a renda mensal do grupo
familiar de R$1.036,00 (um mil e trinta e seis reais) está totalmente comprometida, condições
em que torna-se nítida a situação de miserabilidade da parte autora, visto que não pode arcar
com o básico para uma vida digna.

No tocante à hipossuficiência financeira, observo que o grupo familiar é
constituído pela parte autora, seu filho e sua neta. Do Relatório Social, restou demonstrado
que a única fonte de renda declarada da família provinha da renda do filho da parte autora,
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que alegou receber R$ 1.036,00. Em consulta ao Sistema CNIS verifiquei que o vínculo do
filho da autora foi alterado desde de fevereiro do corrente ano, auferindo remuneração
superior a R$ 1.400,00.  Ademais, o INSS demonstrou em seu Recurso Inominado que ele
também recebe pensão por morte no valor de R$ 998,00 desde 10/07/2010. Levando em
consideração tal valor, e o núcleo familiar do autor verifica-se que o requisito legal de ¼ do
salário mínimo não foi superado, seja no momento anterior ou a partir de fevereiro de 2019.

Segundo Relatório Social (Evento 14) a assistente social afirmou que é o:
“Imóvel alugado, de alvenaria, com oito cômodos, provido de energia elétrica, água
encanada, coleta de lixo regular, com rede de esgoto, condições físicas estruturais adequadas
internas e externas e com pequenas anormalidades construtivas, estando localizado em área
de fácil acesso, sem barreiras no entorno, infraestrutura regular. O imóvel tem regular
habitabilidade e seu mobiliário é simples” (quesito c – fl. 03).

Salienta-se que este juízo não desconhece o entendimento jurisprudencial de
que o requisito objetivo de miserabilidade, qual seja renda mensal per capita inferior a ¼ do
salário mínimo, pode ser relativizado, uma vez observados as condições sociais fáticas do
requerente, bem como outros elementos de prova disponíveis nos autos. Entretanto, mesmo
sob este aspecto, não verifico a presença de miserabilidade do núcleo familiar em questão.

Destaco ainda que as despesas familiares descritas no Relatório Social,
giram em torno de R$ 1.390,00 (quesito d – fl. 04), não ultrapassam o valor total
auferido pelo núcleo familiar, que é superior a R$ 2.000,00. Considerando que desde
2010, resta comprovado o recebimento de pensão, tendo em vista que a TNU já decidiu
no sentido de que a obrigação do Estado é subsidiária, cabendo aos filhos o dever de 
assistência aos pais, quando comprovado nos autos que os filhos possuem condição de
auxiliar seus genitores (caso dos autos), é indevida a concessão do benefício, tendo sido o
indeferimento administrativo regular. 

Em contrarrazões a própria autora admite que á época morava com seu filho:
"Quando a Recorrida ajuizou a presente demanda judicial, a mesma residia na casa de seu
filho, sendo o grupo familiar composto pela Autora, seu filho Alexandre Formoso e sua neta
Leticya Gonçalves Formoso, sendo que a renda mensal era oriunda atividade laborativa do
filho como entregador, no importe de R$1.036,00 (mil e trinta e seis reais) mensais, uma
pensão por morte deixada pelo cônjuge do filho da Recorrida, no valor de 01 salário mínimo,
que é dividido entre o filho e neta, que evidentemente não supre as necessidades mais triviais
de três pessoas." Logo,  se atualmente a situação se modificou a questão deve ser discutida
em novo requerimento administrativo. Ainda, independente do grupo familiar, o juízo deve
considerar a análise do caso concreto. As fotos juntadas aos autos não demonstram estado de
miserablidade na época da realização do laudo social. Se o filho da autora vivia com a autora
e possui obrigação legal de cuidado, não cabe o deferimento do benefício. Não se trata no
caso de discussão acerca de grupo familiar, mas sim da análise do caso concreto, pois não
restou comprovado que a autora se encontrava em estado de vulnerabilidade social. 
 

De qualquer forma, a TNU já decidiu que possuem os filhos obrigação legal
de assistência aos genitores, possuindo o Estado dever apenas subsidiário, quando for
patente a situação de indignidade da parte requerente, conforme, aliás, já sedimentado pela
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própria TNU. Cabe aos filhos prestar assistência aos pais quando estes estiverem vivendo em
condições precárias. Vejamos. 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”. A decisão aconteceu durante sessão realizada na última
quinta-feira (23/2), em Brasília. De acordo com os autos, o INSS interpôs agravo à TNU
contra decisão proferida pela Presidência da Turma Recursal Seção Judiciária de Pernambuco
que inadmitiu Pedido de Uniformização, porque o acórdão paradigma não guardaria
similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, uma vez que foram analisadas as
condições pessoais do segurado para concessão do benefício, nos termos da Súmula 47 da
TNU. No processo levado à TNU, a autarquia previdenciária alegou que a decisão da Turma
Pernambucana diverge de entendimento da Seção Judiciária da Bahia. Além disso, alegou que
a Primeira Turma da Seção Judiciária de Pernambuco, ao julgar procedente pedido para
concessão de benefício de prestação continuada, desconsiderou a renda da genitora da
demandante, a qual não faz parte do seu núcleo familiar, ao passo que o entendimento
paradigma da Turma Recursal da Bahia é no sentido de que a atuação do Estado, no que tange
ao benefício assistencial, é supletiva. Quanto ao mérito, o relator afirmou em seu voto que a
interpretação do art. 20, §1º, da Lei n. 8.742/93, conforme as normas veiculadas pelos arts.
203, V, 229 e 230, da Constituição da República de 1988, deve ser no sentido de que “a
assistência social estatal não deve afastar a obrigação de prestar alimentos devidos pelos
parentes da pessoa em condição de miserabilidade socioeconômica (arts. 1694 e 1697, do
Código Civil), em obediência ao princípio da subsidiariedade. PEDILEF
05173974820124058300

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.

Em sendo assim, vejo que não somente o requisito legal de ¼ do salário mínimo
não foi observado como também não vejo, segundo o Relatório Social, que as condições de
moradia da família do autor apontem o estado de miserabilidade.

O relatório da assistente social, apesar de afirmar a situação de fragilidade
econômica da família, não comprova o necessário enquadramento das condições legais de
concessão do BPC. No caso, apesar da vida simples, ficou constatado que a autora vive com
uma vida estruturada. Obviamente, não se está aqui dizendo que a parte recorrente não seja
merecedora da tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que a mesma viva
em condições reputadas ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de
constatação da miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o
enquadramento da autora nas hipóteses que autorizam a concessão do benefício.

Assim, as circunstâncias narradas no laudo social, bem como as declarações
prestadas, não evidenciam uma situação de desamparo material ou mesmo social que reclame
a complementação da renda familiar, através da concessão do benefício de prestação
continuada. A situação dos autos traduz a realidade da maioria das famílias brasileiras, que
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enfrentam dificuldades financeiras, vivendo, por isso, a vida na simplicidade. Contudo, a
simplicidade da moradia não caracteriza, de per si, a situação de miserabilidade amparada
pela Lei.

Ainda em tempo, quanto à alegação da parte autora em Contrarrazões de que
seu filho se mudou e não faz mais parte do núcleo familiar, vejo que apresenta-se como fato
novo, devendo ser motivo de novo pleito.

Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a
análise da sentença para o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na
inicial. Sem condenação em custas e honorários, à luz do disposto no art. 55, caput, da Lei
9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000325660v4 e do código CRC 9cb61e3e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 5000016-61.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ILDA PEREIRA DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 54) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de BPC. Em síntese, aduz que a
única renda do grupo familiar provém de aposentadoria de seu esposo; que há despesas que
não foram consideradas pela sentença a quo; que o valor para cômputo da renda per capita é
somente o montante que ultrapassa a quantia de um salário mínimo. Requer a reforma da
sentença a quo, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões
no Evento 58.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CRITÉRIO LEGAL. IDOSO.  MISERABILIDADE
NÃO CONSTATADA. ASPECTOS FÁTICOS DESFAVORÁVEIS AO
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

No que diz respeito à configuração do núcleo familiar, para apuração da renda
per capita, o art. 20, § 1º, da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 12.435/2011,
estabelece que a família, para os fins de concessão do benefício de prestação continuada, "é
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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".

Quanto ao requisito etário, não há nos autos qualquer controvérsia, visto que a
parte autora já possuía 65 anos na DER, estando plenamente demonstrada a satisfação desse
critério. O que se discute, portanto, é o requisito da miserabilidade.

 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença ora atacada (Evento 48):

 

O primeiro requisito, qual seja, ser a parte autora maior de 65 (sessenta e cinco) anos, está
preenchido. Isto porque, conforme os documento do evento 1, é possível visualizar que a parte
autora está, atualmente, com 68 (sessenta e oito) anos, visto que nasceu em 04/05/1950.

Acerca da suposta condição de hipossuficiência da autora e de seu núcleo familiar, vejamos.

 

Conforme se verifica no laudo social de evento 37, o núcleo familiar é formado pela autora e
seu esposo, sendo que a renda mensal familiar é obtida através do recebimento de
aposentadoria por este último, no valor de R$ 1.114,56 (mil cento e quatorze reais e
cinqüenta e seis centavos).

Cabe ressaltar que, sobre a aposentadoria recebida pelo esposo da autora não é cabível a
aplicação do disposto no art. 34 § único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) para fins de
cálculo da renda familiar per capita, tendo em vista que o valor auferido é superior ao de um
salário mínimo exigido pela referida Lei.

No que tange às despesas mensais, conforme previsto também no laudo social, estas são as
seguintes:

“R$400,00 com alimentação; R$205,00 com conta de água, luz e gás; R$49,00 com
pagamento de contribuição do INSS (parte autora). 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$80,00. A parte autora
realiza todo atendimento de saúde na rede pública de saúde. O cônjuge da parte autora
realiza os atendimentos de saúde na rede pública, porém como é idoso, portador de
doença crônica e recentemente foi acometido de enfermidade de difícil diagnóstico,
necessita de tratamento médico de rotina que muitas vezes encontra dificuldade de
inserção na rede pública, tendo que arcar com custos na rede particular de saúde, com
gasto anual de R$300,00.”

Desta forma, tendo em vista os gastos familiares de aproximadamente 759,00 (setecentos e
cinqüenta e nove reais), e a renda mensal de R$1.114,56 (mil cento e quatorze reais e
cinqüenta e seis centavos), nota-se que as despesas familiares do autor são integralmente
cobertas, o que me leva a concluir que não há situação de miserabilidade no presente caso.
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Além disso, as condições habitacionais descritas no laudo social também não
demonstram esta situação. Relatou a Assistente Social que a família reside em “Imóvel
próprio, de alvenaria, com seis cômodos, provido de energia elétrica, água encanada,
coleta de lixo regular, com rede de esgoto, condições físicas estruturais adequadas
internas e externas, estando localizado em área de fácil acesso, sem barreiras no
entorno, infraestrutura regular. O imóvel tem regular habitabilidade e seu mobiliário é
simples.”

É permitido ao julgador, dada às peculiaridades de cada situação, fazer uso de outros fatores
que tenham o condão de comprovar a hipossuficiência da parte autora e de sua família.
Entretanto, não pode o magistrado ignorar a realidade do caso concreto quando as
circunstâncias em apreço não demonstram situação de miserabilidade.

Desta forma, não vislumbro situação de miserabilidade exigida em lei para a concessão do
benefício. Analisando o laudo assistencial constante nos autos, pode-se perceber a condição
de vida humilde da família da parte autora. Entretanto, em que pese à simplicidade, verifico
existir boas condições para uma vida digna e saudável.

O benefício assistencial almejado nesta demanda visa amparar somente os indivíduos
desprovidos do mínimo essencial para a própria sobrevivência. Tais pessoas, devido a sua
condição de patente miséria, precisam do auxílio estatal, pois a carência financeira representa
um risco à própria saúde e bem-estar; a ausência de recursos destes indivíduos, bem como de
seu núcleo familiar, os impede de viver dignamente.

O que não é o caso da parte autora. A condição simples de sua família está provada nos autos,
porém, este estado não o impede de viver com dignidade, haja vista que seu cônjuge aufere
rendimento suficiente para suprir eventuais necessidades materiais que possua.

Como os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a ausência de um deles já
impede a procedência da pretensão autoral, razão pela qual a autora não faz jus ao benefício
pleiteado.

 

No tocante à hipossuficiência financeira, observo que o grupo familiar é
constituído por dois membros (a própria recorrente e seu esposo), com renda mensal
proveniente da aposentadoria no valor superior a um salário mínimo (R$ 1.114,56) de
seu cônjuge, sendo esta a única renda que o núcleo familiar aufere.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a
aposentadoria percebida pelo cônjuge da autora, quando limitada a valor inferior de
um salário mínimo, deve ser descontada do cômputo da renda per capita de seu grupo
familiar. Todavia, a renda do esposo da parte autora é superior a um salário mínimo,
não coadunando com o entendimento adotado pelo STF no RE 580.963/PR para
exclusão do benefício no cômputo da renda per capita.

Sendo assim, não deve prosperar a alegação recursal de que a renda per capita
familiar é de R$ 116,56 (valor excedente ao do benefício de pessoa idosa percebido pelo
esposo da autora). Considera-se, portanto, todo o valor auferido.
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Ademais, é necessário levar em consideração o caso concreto, uma vez que não
vejo como comprovada a situação de miserabilidade, considerando as condições de
moradia da autora. Segundo o Relatório Social (Evento 37): “Imóvel próprio, de alvenaria,
com seis cômodos, provido de energia elétrica, água encanada, coleta de lixo regular, com
rede de esgoto, condições físicas estruturais adequadas internas e externas, estando
localizado em área de fácil acesso, sem barreiras no entorno, infraestrutura regular. O
imóvel tem regular habitabilidade e seu mobiliário é simples” (quesito c – fl. 03).

Ademais, há notícia nos autos de que a recorrente possui quatro filhos adultos,
casados, que não residem com ela.

Registro que a assistência social estatal não deve afastar a obrigação de prestar
alimentos devidos pelos parentes da pessoa em condição de miserabilidade, em obediência ao
princípio da subsidiariedade (art. 230, da Constituição da República de 1988; arts. 1694 e
1697, do Código Civil). Assim, é dever constitucional dos filhos prestar auxílio aos pais, o
que não é eximido pelo fato de os filhos serem casados.

Sendo assim, entendo que não foram apresentadas provas capazes de
demonstrar situação excepcional que justifique a flexibilização da norma insculpida no artigo
20, § 3º, da Lei 8.742/1993, na medida em que não restou comprovada o estado de
miserabilidade da autora.

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.

A TNU já se posicionou acerca do tema, especialmente quanto ao estabelecido
no PEDILEF de n. 5000493-92.2014.4.04.7002, que assevera não haver presunção absoluta
na hipótese, faz-se relevante considerar os critérios passíveis de afastar tal presunção.
Reproduzo, por oportuno, relevante excerto do julgado: “Assim, sendo a miserabilidade no
seu contexto global, o elemento relevante para a concessão do benefício, a renda gera em
favor dos cidadãos uma presunção do atendimento do requisito legal, mas que pode ser
afastada quando o conjunto probatório, examinado globalmente, demonstra que existe renda
não declarada, ou que o requerente do benefício tem as suas necessidades amparadas
adequadamente pela sua família. Em suma, entendo que a presunção absoluta não é
compatível com a exigência de avaliação de todo o contexto probatório”.

Obviamente, não se está aqui dizendo que a autora não seja merecedora da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que a mesma viva em condições
reputadas ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
autora nas hipóteses que autorizam a concessão do benefício.

Por fim, importante se faz destacar que a situação dos autos retrata a realidade
da maioria das famílias brasileiras, que enfrentam dificuldades financeiras, vivendo, por isso,
a vida na simplicidade. Contudo, a simplicidade da moradia não caracteriza, de per si, a
situação de miserabilidade amparada pela Lei.
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Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320257v3 e do código CRC d08a5578.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5011767-57.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: RITA APARECIDA PORTO TURETA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 32) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) em razão da ausência do requisito da miserabilidade. Alega, em síntese,
que o valor auferido pelo esposo da autora é insuficiente para sustentar a família; que a renda
per capita inferior a ¼ do salário mínimo deve ser relativizada pelo juízo. Requer a reforma
da sentença a quo, para que seja provido o benefício pleiteado na exordial. Contrarrazões no
Evento 35.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. MISERABILIDADE NÃO CONSTATADA.
ASPECTOS FÁTICOS DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença ora atacada (Evento 26):

A autora afirmou que reside com (evento 11):

o companheiro, Gilson, 51 anos;
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a filha Tangila, 25 anos, desempregada;

a filha Brenda, 17 anos, estudante.

Foi relatado que somente o companheiro da autora possui renda.

O companheiro recebeu auxílio-doença no período de 24/09/2018 a 26/11/2018 com renda
mensal no valor de R$ 1.713,76 por mês (evento 24).

O companheiro da autora mantém vínculo empregatício em aberto com a empresa VITAL
ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, até julho/2018 recebeu remuneração mensal sempre
superior a R$ 2.000,00. A partir de dezembro/2018 (após a cessação do auxílio-doença) voltou
a receber remuneração do empregador superior a R$ 2.000,00 (evento 25):

Na data do requerimento administrativo, a renda mensal per capita era superior a ¼ do
salário mínimo. O art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 exige que seja inferior a ¼ do salário
mínimo.

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 não
ostentem riqueza, não são compatíveis com estado de miserabilidade. A casa é guarnecida
com TV LED e com modem da Vivo, provavelmente para acesso à Internet (evento
16_FOTO4).

Os comprovantes de gastos juntados aos autos (evento11, OUT5) são inferiores à renda
familiar.
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Não ficou provada a incapacidade da família de sustentar a autora.

 

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da miserabilidade, uma vez que a sentença do juízo a quo
foi improcedente por não reconhecer a presença de tal requisito.

Portanto, quanto à hipossuficiência, reputo não preenchido o requisito, uma vez
que consultado o Sistema CNIS, verifiquei que o esposo possui vínculo ativo e aufere renda
variável, mas sempre superior à R$ 2.000,00. Ainda, as fotos anexadas pelo Oficial de
Justiça (Evento 16), nota-se que as fotos anexadas não evidenciam uma situação de
desamparo material ou mesmo social que reclame a complementação da renda familiar,
através da concessão do benefício de prestação continuada. A situação dos autos retrata a
realidade da maioria das famílias brasileiras que enfrenta dificuldades financeiras, vivendo,
por isso, a vida na simplicidade.

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.

Salienta-se que este juízo não desconhece o entendimento jurisprudencial de
que o requisito objetivo de miserabilidade, qual seja renda mensal per capita inferior a ¼ do
salário mínimo, pode ser relativizado, uma vez observados as condições sociais fáticas do
requerente, bem como outros elementos de prova disponíveis nos autos. Entretanto, mesmo
sob este aspecto, não verifico a presença de miserabilidade do núcleo familiar em questão.

Ainda em tempo, nos presentes autos, sob a justificativa do iminente
esgotamento da dotação orçamentária destinada ao pagamento de honorários em casos de
assistência judiciária gratuita, o juízo a quo emitiu Despacho (Evento 13) no qual prescreveu
que fosse evitado procedimento de nomeação de assistente social, priorizando a cerificação
das condições sociais pelos Oficiais de Justiça.

Entretanto, mesmo sem o parecer social realizado por assistente social, no caso
em questão, as demais provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes para demonstrar as
condições sociais da parte autora e seu núcleo familiar.

Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.

Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 450



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 226/362

5011767-57.2018.4.02.5001 500000320226 .V2 JESX51425© JESX51425

análise da sentença para o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320226v2 e do código CRC ce3eb57c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5005199-25.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LEVINDA DA CONCEICAO AMBROZIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 25) contra sentença que
julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício de prestação continuada (BPC).
Em resumo, aduz que a perícia médica analisou a periciada sob a ótica da incapacidade
laborativa, e não da deficiência. Requer que seja a sentença do juízo a quo anulada para
confecção de novo laudo pericial. Contrarrazões no Evento 29.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. ASPECTOS FÁTICOS
DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO
AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da deficiência, uma vez que a sentença do juízo a quo
indeferiu seu pleito tento julgado inexistente o referido requisito legal.

 

A propósito transcreve o fundamento da sentença atacada (Evento 20):
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O perito do juízo, médico especialista em medicina do trabalho, constatou disfunção diastólica
e arritmia não-complexa (ectopias ventriculares isoladas). Relatou histórico de tratamento
pregresso em unidade hospitalar e manutenção de acompanhamento regular com
cardiologista. Avaliou que os exames apresentados pela autora não evidenciam alterações que
caracterizem anormalidades significativas e que provoquem restrição para as atividades da
vida diária, incluindo laborativa. Em relação às queixas ortopédicas, informou que não há
elementos no exame pericial que demonstrem qualquer tipo de limitação sob tal aspecto
(quesito 4, evento 12). Concluiu que a autora possui aptidão física e mental para trabalhar,
pois o exame médico pericial não demonstra alterações que justifiquem restrição laborativa de
qualquer natureza nem sequelas incapacitantes. Atestou que é necessário acompanhamento
médico regular e uso constante das medicações prescritas, proporcionando adequado controle
clínico, mas não há restrições para o desempenho de atividades cotidianas. (quesito 10).
Afirmou que a autora pode exercer atividade de auxiliar de serviços gerais, porteira. Com
base na anamnese, informou que a autora realiza em média uma faxina semanalmente (quesito
11). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho (quesito 15).

A autora impugnou o laudo pericial (evento 13). Alegou que:

A hipótese diagnóstica enquadrada pelo médico assistente não vincula a classificação a ser
feita pelo perito. O que importa é que o perito demonstrou ter analisado satisfatoriamente o
quadro clínico cardíaco.

A autora alegou que:

O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. De acordo com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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
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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
do médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.

A autora alegou ainda que:

Se o perito expressa e fundamentadamente negou que a patologia cardíaca produza
incapacidade para a atividade habitual de faxineira, a questão etária não tem nenhuma
relevância para isoladamente justificar a concessão de benefício de prestação continuada.

A autora alegou que:

Não há motivo para realizar outra perícia, porque a matéria foi suficientemente esclarecida no
laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi comprovada nenhuma nulidade que
contaminasse a produção da prova.

O médico do trabalho pode não ter habilitação técnica para conduzir o tratamento de
patologia ortopédica ou cardíaca, mas sua especialidade, focada em preservar a segurança do
trabalho, o habilita a avaliar a repercussão de qualquer doença ou lesão sobre a capacidade
laboral. A mesma competência que habilita o médico do trabalho a emitir atestado de saúde
ocupacional em exame admissional ou demissional sob o ponto de vista de qualquer
especialidade médica o torna apto a avaliar a capacidade laboral de forma ampla.

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.

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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Quanto ao requisito deficiência, verifica-se que o laudo médico (Evento 14)
apontou que a periciada apresenta “A pericianda é portadora de disfunção diastólica e
arritmia não-complexa (ectopias ventriculares isoladas). Apresenta histórico de tratamento
pregressos em unidade hospitalar e mantém acompanhamento regular com cardiologista. Os
exames apresentados pela autora não evidenciam alterações que caracterizem
anormalidades significativas e que provoquem restrição para as atividades da vida diária,
incluindo laborativa. Em relação as queixas ortopédicas, não há elementos no exame
pericial que demonstrem qualquer tipo de limitação sob tal aspecto” (quesito 04 – fl. 07).

Ainda, o médico perito afirma que “O exame médico pericial não demonstra
alterações que justifiquem restrição laborativa de qualquer natureza ou sequelas
incapacitantes da patologia em questão. É necessário acompanhamento médico regular e
uso constante das medicações prescritas, proporcionando adequado controle clínico. Não há
restrições para o desempenho de atividades cotidianas” (quesito 10 – fl. 08). Ademais,
reafirma o expert do juízo que “Não há incapacidade” (quesitos 13/16 – fl. 08).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do
expert do Juízo.

Ademais, embora os documentos particulares juntados pela parte autora (Evento
01), apontem tratamento, medicações e a doença da parte autora, tais elementos de prova,
isoladamente, não são suficientes para desqualificar o parecer do Laudo Pericial. Assim, os
documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a conclusão
da perícia judicial realizada nos presentes autos.

Por fim, quanto ao argumento recursal de que o médico perito analisou apenas a
incapacidade laborativa da autora, mas não a sua deficiência, verifico que não deve prosperar.
A deficiência, segundo a redação do § 2º, do artigo 20, da Lei nº 8.742/93, foi assim definida
pelo legislador: “Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com
deficiência aquela 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”, sendo que no § 10, do mesmo artigo, acrescentou que impedimento de longo prazo
é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

Portanto, verifica-se que o médico perito elaborou corretamente seu parecer. 

Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.
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Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a
análise da sentença para o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294400v4 e do código CRC fe83a116.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 0003992-26.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANA JULIA SCHAEFFEL ZANON (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 90) contra sentença que
julgou improcedente o seu pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Em resumo, aduz que a parte autora possui incapacidade para a vida independente; que a
parte autora apresenta condições de vulnerabilidade social. Requer que seja a sentença do
juízo a quo reformada para conceder o benefício pleiteado na exordial. Contrarrazões no
Evento 95.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. ASPECTOS FÁTICOS
DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO
AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da deficiência, uma vez que a sentença do juízo a quo
indeferiu seu pleito tento julgado inexistente o referido requisito legal.

A propósito transcreve o fundamento da sentença ora atacada (Evento 83):
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Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício de prestação
continuada, NB 87/703.343.562-3, desde o requerimento administrativo, formulado em
20/12/2017.

O requerimento administrativo formulado foi indeferido porque a renda mensal seria
superior a 1/4 do salário mínimo vigente (evento 31, fl. 24). O INSS também considerou que
a requerente não se qualifica como pessoa deficiente (eventos 54 e 55).

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).

A autora tem 8 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, diagnosticou síndrome epiléptica não
especificada (evento 70). Informou que:

a necessidade de supervisão da autora é similar àquela exigida por outras crianças da
mesma faixa etária;

a autora pode frequentar escola regular;

a autora tem aptidão física e mental para executar brincadeiras próprias da sua faixa
etária;

a única limitação que prejudicaria a convivência em sociedade em igualdade de
condições com outras crianças da mesma faixa etária seria a necessidade de
acompanhamento com médico neuropediatra regularmente e de uso diário de
medicações anticonvulsivantes;

a doença não exige gastos diferenciados com medicamentos, fraldas, terapia ou
tratamento médico, tanto o acompanhamento médico quanto a medicação podem ser
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde;

não se pode caracterizar a limitação da autora como impedimento de participação na
sociedade, tendo em vista que remete, apenas, à necessidade de acompanhamento com
médico especialista e uso de medicações diárias, não impactando funcionalmente em
sua vida diária (quesito 13).

Necessidade de consultas médicas e de uso de medicação, por si só, não causa limitação do
desempenho de atividade nem restrição da participação social. A conclusão da perita está
correta.

O laudo pericial negou a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a participação
plena e efetiva da autora na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Torna-se desnecessário analisar a renda familiar per capita.
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Convém ressaltar que a deficiência, segundo a redação do § 2º, do artigo 20, da
Lei nº 8.742/93, foi assim definida pelo legislador: “Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela 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”, sendo que no § 10, do mesmo artigo, acrescentou que
impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de dois
anos.

Quanto ao requisito deficiência, verifica-se que o Laudo Médico (Evento 70)
apontou que “A Autora é portadora de síndrome epilética não especificada”, entretanto,
afirma que “não se pode caracterizar tal limitação como impedimento de participação na
sociedade, tendo em vista que remete, apenas, à necessidade de acompanhamento com
médico especialista e uso de medicações diárias, não impactando funcionalmente em sua
vida diária” (quesitos 01 e 13 – fls. 01/02).

Ressalta-se que o médico perito se pronunciou quanto a necessidade de atenção
e cuidados específicos da parte autora. Segundo ele: “A necessidade de supervisão da autora
é similar àquela exigida por outras crianças da mesma faixa etária” (quesito 09 – fl. 02).

Ademais, dentro da “Conclusão da Avaliação Social e Médico-Pericial da
Pessoa com Deficiência” a parte de avaliação referente a “Atividades e Participação” (a qual
analisa a perspectiva individual da funcionalidade de execução de uma tarefa e também a
perspectiva social da funcionalidade desse envolver em atos diversos da vida social),
demonstrou que a autora possui “nenhuma dificuldade” ou “dificuldade leve” em todos
os quesitos analisados, quais sejam: vida doméstica, relações e interações interpessoais,
áreas principais da vida e vida comunitária, social e cívica (Evento 84 – fls. 06/08).

Da mesma forma se mostrou a parte de avaliação das “Funções do Corpo”, a
qual analisa as funções de diversos sistemas do organismo humano (fls. 09/13).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do
expert do Juízo.

Ademais, embora os documentos particulares juntados pela parte autora
apontem tratamento e histórico clínico da doença da parte autora, tais elementos de prova,
isoladamente, não são suficientes para desqualificar o parecer do Laudo Pericial. Assim, os
documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a conclusão
da perícia judicial realizada nos presentes autos.

Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 452



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 235/362

0003992-26.2018.4.02.5050 500000316455 .V3 JESX51425© JES7060

miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.

Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a
análise da sentença para o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000316455v3 e do código CRC 569ed879.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:26
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RECURSO CÍVEL Nº 5004762-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA BISPO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 37) contra sentença que
julgou improcedente o seu pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Em resumo, aduz que a parte autora possui incapacidade para realização de atividades
laborais; que o juízo a quo se baseou apenas na perícia médica. Requer que seja a sentença do
juízo a quo reformada para conceder o benefício pleiteado na exordial. Contrarrazões no
Evento 40

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. ASPECTOS FÁTICOS
DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO
AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

 

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

 

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da deficiência, uma vez que a sentença do juízo a quo
indeferiu seu pleito tento julgado inexistente o referido requisito legal.
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A propósito transcreve o fundamento da sentença atacada (Evento 31):

 

Pois bem.

Realizada a perícia judicial (Evento 20), a médica, clínica geral, confirma que o autor é
portador de anemia falciforme, tendo realizado esplenectomia em 1999. Sua avaliação foi
baseada nos documentos apresentados pelo autor e descritos no quesito 5.

A expert afirma que o autor tem capacidade para cuidar de atividades cotidianas, se
locomover e sair de casa sozinho. Não necessita de assistência de terceiros e embora ele deva
evitar extremos de temperatura, esforço físico intenso e desidratação pelo risco de
precipitação de hemólise, não apresenta incapacidade laborativa ou impedimento de longo
prazo, podendo exercer quaisquer atividades laborativas que não envolvam essas limitações,
com cargos administrativos em geral.

Quanto às impugnações apresentadas pela parte autora, verifico que o laudo judicial não
apresenta qualquer contrariedade ou incerteza acerca da sua condição laborativa que
justifique a necessidade de produção de outras provas.

Assim, em que pese todo o inconformismo externado pelo requerente, a simples insatisfação
com as conclusões apresentadas pelo perito não constitui motivo suficiente para invalidar o
laudo judicial, notadamente por ter sido elaborado por profissional tecnicamente capacitado,
com imparcialidade e clareza.

De mais a mais, ainda que a conclusão do perito do Juízo acerca da alegada incapacidade
seja diversa daquela defendida pela autora, há de 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”.

O laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado e teve como objetivo aferir,
especificamente, a aptidão do autor para o trabalho e para a vida independente. Logo, limito o
julgamento de improcedência à constatação de ausência de patologia que se enquadre como
deficiência física ou impedimento de longo prazo. Ressalto que o exame do requisito da
miserabilidade deverá ser feito caso o requisito da incapacidade reste atendido, não sendo
esta a hipótese versada nos autos.

Desta feita, em que pese as dificuldades suportadas pelo autor, verificadas no relatório social
(Evento 6), resta evidente que os elementos trazidos aos autos não comprovam a existência de
um dos requisitos exigido pela LOAS para concessão do benefício – incapacidade laborativa
ou impedimento de longo prazo, nada restando a este Juízo senão chancelar a decisão de
indeferimento proferida pelo INSS.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 453



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 238/362

5004762-81.2018.4.02.5001 500000295805 .V2 JESX51425© JESX51425

Convém ressaltar que a deficiência, segundo a redação do § 2º, do artigo 20, da
Lei nº 8.742/93, foi assim definida pelo legislador: “Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela 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”, sendo que no § 10, do mesmo artigo, acrescentou que
impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de dois
anos.

 

Quanto ao requisito deficiência, verifica-se que o Laudo Médico (Evento 20)
apontou que o periciado apresenta “Anemia Falciforme” e que “Deve evitar extremos de
temperatura, esforço físico intenso e desidratação pelo risco de precipitação de hemólise”
(quesitos 02 e 08 – fls. 01/02). Entretanto, quando perguntado se o periciado possui
aptidão física e mental para trabalhar, respondeu: “Sim”.

 

Ainda, afirmou que a parte autora pode trabalhar “(...) em quaisquer cargos que
não envolvam as limitações citadas no item 8 como cargos administrativos em geral”
(quesito 11 – fl. 02).

 

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do
expert do Juízo.

 

Ademais, embora os documentos particulares juntados pela parte autora (Evento
01), apontem tratamento e histórico clínico da doença da parte autora, tais elementos de
prova, isoladamente, não são suficientes para desqualificar o parecer do Laudo Pericial.
Assim, os documentos particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.

 

Ressalto ainda, que a alegação recursal de que o médico perito não observou
que o autor já sofreu um AVC não deve prosperar. Isso porque o expert do juízo, no quesito
05 (fl. 01) citou os laudos e exames considerados para a elaboração de seu parecer. Dentre
eles está o laudo médico que cita o acidente vascular cerebral sofrido.
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Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.

 

Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a
análise da sentença para o indeferimento do benefício.

 

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000295805v2 e do código CRC 086ce6b9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5002316-08.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO FERRARI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Interposto pela parte autora (Evento 35) em face da
sentença que julgou improcedente o seu pedido de recebimento de Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Sustenta, em síntese, que a parte autora é idosa e encontra-se
incapacidade para o labor; que é miserável. Requer a reforma da sentença, com a concessão
do benefício pleiteado na exordial. Contrarrazões no Evento 38.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. MISERABILIADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
MÉDICA. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso V, da constituição federal de 1988,
tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao individuo que, em
razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da idade, não pode por si
próprio, ou por meio de recursos familiares, prover seu sustento (renda per capita inferior a ¼
do salário mínimo).

 

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

 

No que diz respeito à configuração do núcleo familiar, para apuração da renda
per capita, o art. 20, § 1º, da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 12.435/2011,
estabelece que a família, para os fins de concessão do benefício de prestação continuada, "é
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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". 

 

A deficiência, requisito necessário para a concessão do benefício assistencial,
segundo a redação do § 2º, do artigo 20, da Lei no. 8.742/93, foi assim definida pelo
legislador: “Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência
aquela 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”, sendo que
no § 10, do mesmo artigo, acrescentou que impedimento de longo prazo é aquele que produz
seus efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

 

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado diz
respeito aos requisitos miserabilidade e deficiência.A propósito transcreve o fundamento da
sentença atacada (Evento 29):

 

Pretende a parte autora o BPC-LOAS por incapacidade Psiquiátrica aos 64 anos de idade.

No evento 22, LAUDO1, constam todos os atendimentos do autor pelo INSS de
2006 a 2013, onde foi constatada a enfermidade psiquiátrica, porém, em
nenhum momento atestada a incapacidade, tanto é que a aproximadamente 2
anos o autor se relacionou com pessoa bem mais nova e convive
harmoniosamente, segundo o laudo social, podendo contar, inclusive, com a
ajuda de seu irmão.

Note-se que o autor tem 64 anos e sobreviveu até hoje sem o BPC.

O fato de a convivente receber o LOAS não é impedimento a concessão de
mesmo benefício ao autor, está disposto na lei tal assertiva.

Assim, como os laudos do INSS não atestaram a incapacidade psiquiátrica no
período de 2006 a 2013, bem como falta só 01 mês para o autor requerer o
benefício por idade 30/09/2018 o que é mais seguro juridicamente para o
autor.

Passo a decidir.

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 454



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 242/362

5002316-08.2018.4.02.5001 500000296193 .V6 JESX51425© JESX51425

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, 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
incapacidade pelos inúmeros laudos já feitos pelo INSS no evento 22.

Não se podendo esquecer que a moradia é própria, humilde, mas em bom
estado de conservação.

Nesta senda, se percebe que o critério incapacidade não restou preenchido.

Dispositivo:
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Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

 

 

No que se refere à hipossuficiência, constata-se a partir do Relatório Social
(Evento 06) que o grupo familiar é constituído por dois membros (o próprio recorrente e
sua esposa), com renda mensal proveniente da concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC-LOAS) no valor de um salário mínimo de sua esposa (nascida em
1980), sendo esta a única renda que o núcleo familiar aufere.

Não se desconhece o dispositivo legal que afirma que o benefício do idoso deve
ser descontado do cômputo da renda per capita de seu grupo familiar (art. 34, parágrafo único
da Lei 10.741/03). Todavia, ressalto que no caso a esposa do autor não é idosa. Ainda,
não se impede de forma irrestrita, a análise casuística da condição real do requerente do
benefício assistencial. Portanto, entendo que se faz necessário ressaltar que o intuito da
concessão do BPC é afastar a condição de “miserabilidade”, sendo certo que para fins de
interpretação do conceito em comento. Com efeito, a lei visa proteger e conferir dignidade às
famílias desprovidas de renda financeira ou que, ainda que a possuam, por se apresentar
insuficiente, sujeitam o núcleo familiar a uma condição de penúria.

In casu, percebo que da descrição do laudo social é possível observar que as
despesas da família estão todas cobertas pela renda familiar. No mais, segundo a assistente
social “Verificou-se que o núcleo familiar mora em casa de alvenaria, composta por dois
cômodos (um quarto e uma sala com uma cozinha improvisada), bem como um banheiro e
uma pequena área de serviço. O piso e as paredes apresentam bom estado de preservação.
Os cômodos da casa são bem pequenos” (quesito 09 – fl. 06).

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.

A TNU já se posicionou acerca do tema, especialmente quanto ao estabelecido
no PEDILEF de n. 5000493-92.2014.4.04.7002, que assevera não haver presunção absoluta
na hipótese, faz-se relevante considerar os critérios passíveis de afastar tal presunção.
Reproduzo, por oportuno, relevante excerto do julgado: “Assim, sendo a miserabilidade no
seu contexto global, o elemento relevante para a concessão do benefício, a renda gera em
favor dos cidadãos uma presunção do atendimento do requisito legal, mas que pode ser
afastada quando o conjunto probatório, examinado globalmente, demonstra que existe
renda não declarada, ou que o requerente do benefício tem as suas necessidades
amparadas adequadamente pela sua família. Em suma, entendo que a presunção absoluta
não é compatível com a exigência de avaliação de todo o contexto probatório”.
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As circunstâncias narradas no laudo social, bem como as declarações prestadas,
não evidenciam uma situação de desamparo material ou mesmo social que reclama a
complementação da renda familiar, através da concessão do benefício de prestação
continuada. Reputo descaracterizada situação de miserabilidade a ser amparada pela
Lei. 

Diante desse fato, desnecessária a realização de perícia médica para análise do
requisito deficiência. De qualquer forma, o juízo a quo julgou inexistente com base nos
laudos realizados pelo INSS (Evento 22) que apresentou laudos do início de 2011 e final de
2013 atestando pela inexistência de incapacidade do segurado.

Verifico que foram juntados laudos médicos pela parte autora (Evento 01 –
LAUDO8 e PRONT9) que atestam as mazelas da parte autora, bem como receituário médico
e evolução clínica do seu tratamento. Destaco que todos os laudos colecionados nos autos são
da rede pública de saúde e que diversos deles apontam o estado incapacitante da parte autora,
como os laudos datados de 08/10/207, de 31/05/2017, de 08/10/2015, de 20/04/18, de
04/11/2009, de 29/09/2009, e 17/06/2005 (fls. 06/11) por diferentes médicos, todos com
especialidade em Psiquiatria. Nos citados documentos foram atestados os: CID 10, CID 22,
CID 41.2, CID 45.3, CID F20 e CID F20.9 – todos doenças psiquiátricas. Mas de fato não
restou comprovada a miserabilidade da parte autora no laudo social, que demostram
que os gastos R$ 910,00 estão cobertos pela renda auferida pela companheira, não sendo
o LOAS destinado a complementação de renda:

"11) Discriminar os gastos habituais da família, apresentando cópia de
documentos que comprovem o valor declarado. Relatar apenas gastos passíveis
de comprovação. Concernente aos dispêndios habituais informou que o núcleo
familiar gasta em média, mensalmente. - Alimentação: R$400,00 (quatrocentos
reais); - Botija de gás: R$ 60,00 (sessenta reais); - Aluguel: R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais). O valor do aluguel compreende o valor
referente aos gastos de água e energia Agregam-se a esses, despesas
extraordinárias que surgem no cotidiano tais como feira, exames,
medicamentos, consulta, transporte e etc., as quais não foram aqui
contabilizadas. 

12) A família da parte autora é beneficiada por algum programa assistencial,
como o Programa Bolsa Família? Favor especificar qual o valor mensal
benefício e identificar o código NIS do benefício. Sim. A esposa do autor recebe
o Benefício de Prestação Continuada, o código é 701.079.158-0. O valor
mensal do benefício é R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)."

 

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 454



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 245/362

5002316-08.2018.4.02.5001 500000296193 .V6 JESX51425© JESX51425

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000296193v6 e do código CRC 25665164.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 0032776-94.2017.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SILVEIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PROVA POR SIMILARIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS
PARA A CONFECÇÃO DA PERÍCIA, NOS MOLDES DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20
DA TNU. PERÍODO DE 02/08/2004 A 30/09/2008. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS
LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.   RECURSO DO AUTOR
CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O autor recorreu da sentença (Evento 22) que julgou parcialmente procedente o seu pedido
de aposentadoria por tempo de contribuição, para condenar o INSS a averbar nos seus
assentos os períodos especiais de 05/04/2004 a 01/08/2004, de 01/10/2008 a 31/08/2011, de
01/11/2011 a 01/11/2014, de 02/11/2014 a 31/08/2015 e de 01/09/2015 a 02/03/2017, os quais
devem ser convertidos em tempo comum.  Aduz, em síntese, a necessidade de perícia por
similitude na empresa Provale Indústria e Comércio a fim de comprovar o tempo especial nos
períodos de 20/01/1997 a 22/01/2001 e de 02/08/2001 a 30/03/2004 em que atuou como
marteleiro, sob pena de cerceio de defesa e que; quanto ao período de tempo especial na
empresa Provale Indústria e Comércio, deveria ter sido computado como especial o período
integral (de 05/04/2004 a 31/08/2011) e não apenas os interstícios de 05/04/2004 a
01/08/2004 e de 01/10/2008 a 31/08/2011. Contrarrazões do INSS (Evento 47).

 

VOTO

2. O trabalho sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob condições
insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
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autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. O autor requer perícia por similitude na empresa Provale Indústria e Comércio a fim de
comprovar o tempo especial nos períodos de 20/01/1997 a 22/01/2001 e de 02/08/2001 a
30/03/2004 em que atuou como marteleiro, sob pena de cerceio de defesa. A propósito,
transcrevo a fundamentação da sentença atacada no pormenor:

(...) 
Inicialmente, cabe ressaltar que diante dos termos do § 4º do art. 58 da Lei nº
8.213/91, a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
Trata-se, portanto, de direito do empregado em face de seu empregador,
oriunda da relação de trabalho, já que a lide foi travada entre os sujeitos
integrantes dessa relação. Assim, não compete a este Juízo solicitar às
empresas empregadoras os PPP´s de seus empregados. Desta maneira, apenas
na hipótese desses, comprovadamente, não obterem os referidos documentos é
que deverão buscar sua pretensão junto à Justiça do Trabalho.
De igual forma, é incabível a realização da prova pericial na forma pretendida
pelo autor. A parte pretende comprovar o exercício de atividade sob condições
especiais em dois locais, referentes a períodos que retroagem até a década de
90. A complexidade do que se pretende provar, aliado à quantidade de perícias
que teriam que ser realizadas em ambos os locais em que o autor trabalhou,
por si só, já seria motivo suficiente para impedir o processamento desses autos
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perante o rito dos juizados especiais, o que inclusive foi requerido pela parte
autora.
Além disso, a forma de prova prevista pela legislação é a apresentação dos
documentos que atestem o exercício da atividade especial, e não a realização de
uma perícia em local totalmente diverso daquele que existia à época do labor,
sob condições inevitavelmente diferentes daquelas em que as pessoas jurídicas
envolvidas atuam hoje. A prova pretendida é inócua, já que não é possível se
reproduzir com absoluta fidelidade todas as condições existentes em ambos
locais em períodos tão remotos.  
5. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida nesse pormenor, tendo em
vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo
magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal.

6. A possibilidade de realização de perícia indireta, por similaridade, foi aceita pela TNU para
fins de comprovação de tempo especial no Processo 0001323-30.2010.4.03.6318 (Questão de
Ordem nº 20) de Relatoria do Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, nos casos
em que as empresas nas quais a parte autora trabalhou estiverem inativas, sem representante
legal e não existirem laudos técnicos ou formulários que possam comprovar condições de
insalubridade, que ensejem o reconhecimento de tempo especial de serviço. O relator
ressaltou também ser ônus do autor da ação fornecer qualquer informação acerca das
atividades por ele executadas, das instalações das empresas, em qual setor trabalhou ou o
agente agressivo a que esteve exposto, “ou seja, todos os parâmetros para a realização da
prova técnica”, tudo em conformidade com precedente anterior da TNU no PEDILEF
0032746-93.2009.4.03.6301, de sua relatoria. Diante disso, foi fixada a tese nos seguintes
termos:
“é possível a realização de perícia indireta (por similaridade) se as empresas nas quais a parte
autora trabalhou estiverem inativas, sem representante legal e não existirem laudos técnicos
ou formulários, ou quando a empresa tiver alterado substancialmente as condições do
ambiente de trabalho da época do vínculo laboral e não for mais possível a elaboração de
laudo técnico, observados os seguintes aspectos: (i) serem similares, na mesma época, as
características da empresa paradigma e aquela onde o trabalho foi exercido, (ii) as condições
insalubres existentes, (iii) os agentes químicos aos quais a parte foi submetida, e (iv) a
habitualidade e permanência dessas condições”.

7. Entretanto, no caso em análise, entendo não ser possível a perícia por similaridade. Com
efeito, examinando os documentos juntados aos autos, nota-se que o autor, nos interstícios de
20/01/1997 a 20/02/2001 e de 02/08/2001 a 30/03/2004 trabalhou, respectivamente, nas
empresas Adilar da Silva Breder e C F Extração Ltda.-ME. Não há, contudo, provas de que
essas empresas se encontrem inativas, nem que o autor tenha diligenciado junto aos seus
representantes legais os documentos necessários para a comprovação do trabalho sob
condições especiais, ou mesmo que não os tenha encontrado ou que estes tenham se
recusado a entregar os referidos papeis. 

8. Além disso, não se sabe se sabe o fim social da empresa Adilar da Silva Breder, o que
inviabiliza o entendimento da similitude entre as atividades prestadas nesta (embora que na
condição de marteleiro) com a empresa Provale, em cuja sede se requer a perícia. Com
relação à empresa C F Extração Ltda. ME, muito embora possua o mesmo ramo da empresa
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Provale (ambas empresas de extração), não é possível definir, a partir dos documentos
anexados (Evento 01 OUT5 fl.9), se a atividade era exercida no mesmo setor em ambas,
sendo certo que na Provale o trabalho se dava no setor de extração nos períodos de
05/04/2004 a 01/08/2004 a 01/10/2008 e de 31/08/2011 (Evento 1 OUT 5 fls.22/23). Além
disso, o autor não mencionou a que agentes nocivos estaria submetido naquelas outras duas
empresas.

9. Por outro lado, observa-se que, as atividades mais recentes do autor se davam em função e
setores distintos na empresa Provale, tendo deixado de exercer a função de marteleiro desde
01/11/2011, passando a trabalhar como blaster no setor de extração, atividade completamente
distinta, como se infere das descrições contidas nos documentos anexados (Evento 01 OUT
6).

10. Por todas as razões acima descritas, não há elementos nos autos que permitam a execução
da perícia por similitude, diante da ausência dos elementos fáticos definidos pela decisão da
TNU.

11. O autor questiona, ainda, que, relativamente ao período de 05/04/2004 a 31/08/2011 que
deveria ter sido computado na integralidade como tempo especial. Embora no PPP anexado
aos autos conste apenas os períodos de 05/04/2004 a 01/08/2004 e de 01/10/2008 a
31/08/2011 (Evento 01 OUT5 fls. 22/23), o autor apresentou uma declaração retificadora da
empresa (Evento 27 OUT 20 fl.3) informando erro de digitação na confecção do PPP, o que
não foi considerado, inobstante veiculada por meio de embargos de declaração. 

12. Entendo, todavia, que a sentença erra ao não aceitar o referido PPP, conquanto
comprovado e justificado pela empresa o erro material existente em seu próprio documento.
Foi dada oportunidade de manifestação ao INSS. Além disso, não há motivos para não aceitar
o documento, mormente por se tratar de período contínuo de trabalho no mesmo setor, na
mesma função e na mesma empresa, não se mostrando razoável entender que a submissão ao
agente nocivo tenha se interrompido nesse ínterim (de 02/08/2004 a 30/09/2008).  Consigno
que no período o autor se submetia ao agente nocivo ruído acima dos limites legais.

13. O reconhecimento do intervalo de 02/08/2004 a 30/09/2008 representa um acréscimo de
01 ano e 08 meses ao tempo de contribuição do autor, os quais, se acrescidos ao tempo de
contribuição encontrado na sentença, ainda se mostra insuficiente para que o autor faça jus ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

14. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
reformando parcialmente a sentença, apenas para reconhecer como tempo especial o período
de 02/08/2004 a 30/09/2008, o qual deverá ser convertido para tempo comum. Sem
condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do
FONAJEF e 56 das TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000302603v6 e do código CRC b30aca3d.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0032020-38.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ETELVINO PEREIRA DE MOURA FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO
INDICE PREVISTO NO ART. 1º F DA LEI 11.960/09. RECURSO DO INSS CONHECIDO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 32) que julgou
parcialmente procedente o pedido da parte autora para condená-lo em averbar o período de
tempo rural de 30/6/1979 a 7/12/1979, 17/12/1979 a 25/7/1980 e 6/4/1981 a 31/12/2012, bem
como para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. O
INSS, por sua vez, sustentou que a correção monetária deve se dar na forma do art. 1º F da
Lei 9.494/1997, com a redação que lhe fora conferida pela Lei 11.960/2009. Contrarrazões
(Evento 47).

 

VOTO

2. No que se refere à correção monetária, quanto ao precedente mencionado – RE 856.175/ES
– é preciso salientar que se trata de decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber,
em 10/03/2015, tomando como base o quanto decidido no julgamento originário das ADIs n.
4357 e 4425, realizado em 14/03/2013. Tal decisão, todavia, não considerava nem a
modulação dos efeitos desse julgado, nem, principalmente, os limites instituídos no
julgamento do RE n. 870.947.

3. Necessário esclarecer as limitações do julgado das referidas ADIs. Como bem enfatizou o
Ministro Luiz Fux no RE 870.947, em repercussão geral (Tema 810), a questão tratada
naquelas ações guardavam referência exclusivamente à fase de pagamento dos requisitórios,
não sendo aplicável para a fase anterior, qual seja a de liquidação do julgado. 

4. O STJ, em que pesem julgados mais antigos pugnando ora pela aplicação incólume do
artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, ora por seu afastamento (hipóteses do REsp 1.270.439/PR e do
AREsp 552.581/CE respectivamente), entendeu por bem a necessidade de novo
pronunciamento sobre o tema, razão pela qual manteve a submissão dos recursos REsp
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1.492.221, 1.495.146 e 1.495.144 ao rito do artigo 543-C do antigo CPC (atual 1036 do
NCPC), sobrestando o julgamento até apreciação do RE 870.947/SE pelo STF (decisão
publicada em 30/03/2016).

5. O STF, na sessão de julgamento de 20/09/2017, julgou o referido recurso, decidindo, que:

“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.” 

6. 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 é essencial
que tal garantia seja observada, sob pena de enriquecimento ilícito. Desse modo, não me
parece sequer 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. 

7. Desse modo, deve ser mantido o afastamento da incidência da TR dos cálculos ora tratados,
uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/1997, com a redação
da Lei n.º 11960/2009, no que se refere à atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública. Ressalto que o próprio manual de cálculos dessa Justiça Federal, com
deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

8. Logo, a Sentença deve ser mantida integralmente, tendo em vista que a tese sustentada pelo
INSS quanto à aplicação da TR já foi afastada pelo STF, não havendo de se falar também em
modulação de efeitos nos termos defendidos em sede de Recurso.

9. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso interposto pelo INSS, mas, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. INSS isento de
custas. Condeno o INSS, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor
da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314527v2 e do código CRC 7a3229e0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0039029-51.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA BEATRIZ CONTE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
CÔMPUTO DE ATIVIDADE RURAL. INTERVALO DE 01/01/1993 A 08/1993. PERÍODO
POSTERIOR À LEI 8.213/1991. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO URBANO APÓS
1993. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (Evento 49, complementada
pela decisão constante do Evento 55) que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial
(aposentadoria por tempo de contribuição), apenas para reconhecer como tempo de trabalho
rural, na condição de segurada especial, o interstício de 1.7.1980 a 31.12.1988. Alega, em
síntese, fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, devendo ser
computado também o período posterior a 1991 como tempo de serviço rural (segurada
especial) e que, depois de 1993, exerceu atividades urbanas (cargo em comissão), o qual não
foi computado pelo INSS. Contrarrazões (Evento 65).

VOTO

2. A autora requereu, como visto em epígrafe, o reconhecimento do período de trabalho rural
(07/1980 a 08/1993), na condição de segurada especial, para fins de averbação perante o INSS
e ulterior concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, verbis:

(...)
a) O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, com fundamento no artigo 311, do Novo
Código de Processo Civil –NCPC/2015, condenando o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS na obrigação de fazer, mediante à
AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA – APS VITORIA, para
que promova a CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE FORMA
HIBRIDA, AVERBANDO O TEMPO DE SERVIÇO RURAL NO PERIODO DE
07/1980 a 08/1993, nos parâmetros da lei de regência, contando da Data da
Entrada do Requerimento – DER, ou seja 09/09/2013 (...)
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3. Na sentença considerou-se comprovados, mediante início de prova material corroborado
por prova testemunhal, os intervalos de labor rural (segurada especial) de julho de 1980 a
31.12.1988 e de 1.1.1993 a agosto de 1993.  No entanto, quanto ao período posterior a
novembro de 1991, o Juízo sentenciante advertiu que não pode considerado como tempo de
contribuição, sem que haja o aporte contributivo correspondente, razão pela qual deve ser
desconsiderado da simulação de cálculo de tempo de contribuição realizada pelo INSS o
período rural entre 1.11.1991 e 31.12.1992, o que indica um total de tempo de contribuição da
autora na época do requerimento administrativo de 21 anos, 4 meses e 21 dias.

4. De fato, para o cômputo do tempo de trabalho prestado como segurado especial, posterior à
Lei 8.213/1991, exige-se o recolhimento de contribuições para fins de carência, caso o
segurado pretenda incluí-lo com o intuito de obter benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição quando deixou de preencher as condições para percebê-la nos termos do art. 11,
VII, da Lei 8.213/1991. Essa orientação, estabelecida por meio da interpretação conjunta dos
arts. 27, II; 39, II; e 55, §2º, da Lei 8.213/1991, é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça,
valendo, a propósito, a transcrição da ementa do acórdão prolatado em julgamento do RESP
1.496.250/SP (Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 14/12/2015):

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE
TEMPO RURAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 272/STJ.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O presente recurso especial tem por tese central o reconhecimento do direito
à averbação de tempo de serviço rural perante o INSS, considerando a
condição de segurado especial do requerente, nos moldes dos artigos 11, V, 39,
I e 55, § 2º, da Lei 8.213/1991
2. O recurso especial é do INSS, que sustenta a tese de que o trabalho rural
antes da vigência da Lei 8.213/1991 não pode ser contado para fins de carência
e que o tempo rural posterior a essa Lei somente poderá ser computado
mediante a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas, até mesmo para os benefícios concedidos no valor de um salário
mínimo.
3. O Tribunal a quo salientou que não é exigível o recolhimento das
contribuições previdenciárias relativas ao tempo de serviço prestado pelo
segurado como trabalhador rural, anteriormente à vigência da Lei 8.213/1991.
Entretanto, o tempo de serviço rural posterior à vigência da Lei 8.213/1991
somente poderá ser computado, para fins de aposentadoria por tempo de
serviço ou outro valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das
contribuições previdenciárias respectivas. Acrescentou que deve ser
reconhecido o direito à averbação de tempo de serviço rural posterior à Lei
8.213/1991, sem recolhimento, exceto para efeito de carência, para fins de
aproveitamento para concessão de benefício no valor de um salário mínimo.
4. Com o advento da Constituição de 1988, houve a unificação dos sistemas
previdenciários rurais e urbanos, bem como erigido o princípio de identidade
de benefícios e serviços prestados e equivalência dos valores dos mesmos.
5. A contribuição previdenciária do segurado obrigatório denominado
segurado especial tem por base de cálculo a receita bruta proveniente da
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comercialização de sua produção.
6. Sob o parâmetro constitucional, o § 8º do artigo 195 da Constituição
identifica a política previdenciária de custeio para a categoria do segurado
especial.
7. Os benefícios previdenciários pagos aos segurados especiais rurais
constituem verdadeiro pilar das políticas públicas previdenciárias assinaladas
na Constituição Federal de 1988. Por outro lado, é preciso contextualizar essas
políticas públicas ao sistema atuarial e contributivo do Regime Geral de
Previdência Social. Assim, os princípios da solidariedade e da contrapartida
devem ser aplicados harmonicamente, a fim de atender à dignidade do
segurado especial, que, anteriormente à Lei 8.213/1991, podia preencher o
requisito carência com trabalho campesino devidamente comprovado.
8. A contribuição do segurado especial incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, conforme artigo 25, § 1º, da Lei
8.212/1991 e artigo 200, § 2º, do Decreto 3.048/1999, é de 2% para a
seguridade social e 0,1% para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. Acrescente-se que o segurado especial poderá
contribuir facultativamente, nas mesmas condições do contribuinte individual,
vale dizer, 20% sobre o respectivo salário de contribuição.
9. O artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, assegura aos segurados especiais referidos
no inciso VII do artigo 11 da mesma Lei, que apenas comprovem atividade
rural, os benefícios aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença, auxílio-reclusão, ou pensão por morte, no valor de um salário
mínimo, e auxílio-acidente, desde que comprovem o exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à
carência do benefício requerido. Para o benefício aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição ou demais benefícios aqui elencados em valor superior ao
salário mínimo, deve haver contribuição previdenciária na modalidade
facultativa prevista no § 1º do artigo 25 da Lei 8.212/1991.
10. Para os segurados especiais filiados ao Regime Geral de Previdência Social
a partir das Leis 8.212/1991 e 8.213/1991, na condição de segurados
obrigatórios, é imposta a obrigação tributária para fins de obtenção de
qualquer benefício, seja no valor de um salário mínimo ou superior a esse
valor.
11.  A regra da obrigatoriedade deve ser compatibilizada com a regra do artigo
39, I, da Lei 8.213/1991, que garante a concessão ao segurado especial de
benefício no valor de um salário mínimo, caso comprove com tempo rural a
carência necessária. Neste caso, o segurado especial não obteve excedente a
ser comercializado, a norma que lhe garantiu o reconhecimento do direito ao
benefício no valor de um salário mínimo é a exceção prevista pelo legislador.
Mas a regra é a do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária.
12. De acordo com § 8º do artigo 30 da Lei 8.212/1991, quando o grupo
familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano,
por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção
deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento.
13. Deve ser observada a Súmula 272/STJ que dispõe in verbis: o trabalhador
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rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória
sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por
tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas.
14. Averbar tempo rural é legal; aproveitar o tempo rural sem recolhimento
encontra ressalvas conforme fundamentação supra; a obtenção de
aposentadoria por tempo está condicionada a recolhimento do tributo. No
presente caso, somente foi autorizada a averbação de tempo rural pelo Tribunal
a quo, a qual deverá ser utilizada aos devidos fins já assinalados.
15. Recurso especial conhecido e não provido.

5. Destaca-se, portanto, que o labor sem registro exercido a partir da competência de
novembro de 1991 (art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/1991 c/c o art. 60, inciso X, do Decreto nº
3.048/1999), tem o seu reconhecimento restrito às hipóteses previstas nos artigos 39,
inciso I, e 143 da referida lei, que não contempla a mera averbação de tempo de serviço
rural sem registro em CTPS, na qualidade de segurado especial, para o fim de obtenção
do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, para a contagem do
tempo de serviço do trabalhador rural sem registro em CTPS, posterior ao início de vigência
da Lei 8.213/1991, torna-se imprescindível o recolhimento das contribuições previdenciárias,
o que não ocorreu no presente caso.

6. No tocante à averbação do período de trabalho urbano posterior a 1993, não foi objeto de
requerimento nesta ação. Dessa forma, o Juízo sentenciante norteou a análise da questão aos
estritos limites da petição inicial. Sob tal prisma, não há dúvidas de que a autora incorreu em
inovação recursal. É sabido que recurso inominado pode devolver para a Turma Recursal o
exame de toda a matéria alegada na inicial, ainda que não tenha sido objeto de análise pelo
Juízo sentenciante. Desta forma, a alteração da causa de pedir e do pedido em sede de recurso
inominado representa inovação, pois não foi alvo de cognição pelo Juízo a quo, circunstância
que impede a sua análise pela Turma, pois importaria em supressão do duplo grau de
jurisdição. Precedente: (AC 200651010168746, Relator(a): Des. GUILHERME
DIEFENTHAELER, Julgamento: 05/11/2014, Órgão Julgador: TRF2, Oitava Turma
Especializada. Publicação: DJe 13/11/2014)”.

7. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A exceção à
regra foi feita por esta Turma Recursal apenas com relação ao benefício de aposentadoria por
invalidez/auxílio doença, a teor do Enunciado 22. 

8. Deste modo, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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
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do código verificador 500000303940v3 e do código CRC e78a1ea8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5015226-33.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LEONARDO RIBEIRO BARBOZA (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. 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.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, 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.

3. 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.”

4. 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 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
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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. 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)

5. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a sentença
recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, entendo por bem negar
provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido 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 do deferimento da gratuidade da
justiça. Considerando-se a decisão proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso nos autos da
ADI 5.090/DF, suspenda-se o presente feito após este julgamento, até ulterior deliberação do
Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000290423v4 e do código CRC a07a0de2.
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RECURSO CÍVEL Nº 5015200-35.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARCELY ANDRESSA LOYOLA SOUZA (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. 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.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, 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.

3. 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.”

4. 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 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
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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. 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)

5. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a sentença
recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, entendo por bem negar
provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido 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 do deferimento da gratuidade da
justiça.Considerando a decisão proferida pelo ministro Luis Roberto Barroso nos autos da
ADI 5.090/DF, suspenda-se o presente feito após este julgamento, até que seja
proferida decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000290422v5 e do código CRC 1a01858f.
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RECURSO CÍVEL Nº 5015192-58.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: DALBER FRANCO (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. 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.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, 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.

3. 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.”

4. 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 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
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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. 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)

5. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a sentença
recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, entendo por bem negar
provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido 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 do deferimento da gratuidade da
justiça. COnsiderando-se a decisão proferida pelo Mnistro Luis Roberto Barroso na ADI
5.090/DF, após o julgamento, suspenda-se o feito e aguarde-se a decisão do Supremo Tribunal
Federal.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000290424v4 e do código CRC ad60f37b.
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RECURSO CÍVEL Nº 0031802-95.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA FABRIS SILVESTRE (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com as seguintes
características: pretende a revisão do valor da renda mensal inicial de seu benefício
previdenciário, utilizando, para isso, na atualização dos 24 primeiros salários-de-contribuição
anteriores aos 12 últimos, a variação nominal da OTN/ORTN, com a consequente revisão do
seu valor atual, pagando as diferenças vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção
monetária.

Sentença: julgou procedente o pleito.

Razões do recorrente - INSS: diz que a contagem do prazo deve iniciar a partir da concessão
do benefício originário e não do decorrente – pensão, razão pela qual, decorrido mais de dez
anos entre a concessão e o ajuizamento da demanda, aquele prazo deve ser obedecido.

VOTO

De início, deve ser levado em consideração o princípio que, de forma geral, sempre foi
observado pelo Direito Previdenciário - tempus regit actum – e ratificado de forma pacífica
pela jurisprudência pátria. Assim, a legislação regente é aquela do ato da concessão do
benefício, e tendo ela sido violada, inicia-se o prazo decenal de decadência. 

No entanto, como se trata de benefício originário concedido há mais de 10 anos do
ajuizamento desta demanda, é de se realçar e dar prevalência ao que 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
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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, 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. 

Noutro ponto, de se notar que é sobre o benefício originário que a parte pretende ver
reconhecida a revisão em si, que mais tarde foi transformado em pensão por morte, logo,
pouco importa que a concessão desse último tenha se dado dentro do prazo decenal. Não é
essa ultima mudança (de benefício) que se busca a revisão, mas sim aquela, logo, dali é
contado o prazo decenal da decadência, conforme definido pela TNU no processo nº Processo
nº 5056680-63.2013.4.04.7000/PR, em 23/05/2019, justamente em razão da decisão dos
Embargos de Divergência nº 1.605.554 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto às demais teses suscitadas, elas não se sustentam. Ora, trata-se de ação em que se
busca a condenação do INSS à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário
originário e assim recalcular a RMI – isso é sim ato revisional da concessão, pois contra ela se
insurge ao afirmar que deveria ter sido fixada RMI diversa por ser mais benéfica. O resto é
mera questão de semântica jurídica. Pensar de forma distinta, ou como defendido, de que
somente se aplica o prazo decadencial para aquilo que apreciado/discutido/reclamado na
concessão, conforme REsp 1407710/PR de 08/05/2014, tornaria letra morta tal instituto
jurídico. 

Portanto, o que se busca é corrigir um cálculo dito equivocado em sua origem, logo, 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. 

Por fim, o requerimento administrativo de revisão do benefício foi feito quando, de igual
forma, havia ultrapassado o prazo decadencial. Além disso, até mesmo a alegação de coisa
julgada obstaria eventual efetivação da revisão.

Merece reparo, portanto, a sentença recorrida quanto ao mérito decidido. 

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e a ele dar provimento a fim de julgar
improcedente o pleito revisional. Sem custas e sem verba honorária.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000299995v2 e do código CRC 8c18dbb6.
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RECURSO CÍVEL Nº 5005639-21.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARYZANE DE ABREU RAIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 30) contra sentença que
julgou improcedente o seu pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Em resumo, aduz que a parte autora possui incapacidade para a vida independente e laboral.
Requer que seja a sentença do juízo a quo reformada para conceder o benefício pleiteado na
exordial. Contrarrazões no Evento 33.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. ASPECTOS FÁTICOS
DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO
AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da deficiência, uma vez que a sentença do juízo a quo
indeferiu seu pleito tento julgado inexistente o referido requisito legal.

A propósito transcreve a fundamentação da sentença ora atacada (Evento 24):

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 462



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 272/362

5005639-21.2018.4.02.5001 500000320808 .V3 JESX51425© JES7060

O perito do juízo, médico especialista em neurologia, relatou queixa de atraso mental, mas
não conseguiu confirmar doença ou lesão neurológica (quesito 3, evento 12). Negou
necessidade de assistência permanente de terceiros ou prejuízo na convivência em sociedade.
Atestou que a autora é independente para as suas atividades cotidianas, declarou que mora e
cuida de dois filhos de 10 e 13 anos. Negou déficit motor. Negou qualquer limitação funcional
neurológica. Negou incapacidade para o trabalho.

A autora impugnou o laudo pericial (evento 24). Alegou que:

O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo médico 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. De acordo com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais 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
do médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.

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.

 

Convém ressaltar que a deficiência, segundo a redação do § 2º, do artigo 20, da
Lei nº 8.742/93, foi assim definida pelo legislador: “Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela 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”, sendo que no § 10, do mesmo artigo, acrescentou que
impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de dois
anos.

Quanto ao requisito deficiência, verifica-se que o Laudo Médico (Evento 12)
apontou que a autora “é independente para as suas atividades cotidianas. Refere que mora e
cuida de dois filhos de 10 e 13 anos” (quesito 06 – fl. 02). Salienta ainda que: “Não há
elementos técnicos que a incapacita. A autora é lúcida e orientada, não apresenta déficits
motores, com marcha preservada, sem limitação funcional e independente para suas
atividades cotidianas” (quesitos 10 e 15 – fl. 02).
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Portanto, infere-se do Laudo Médico que a periciada possui aptidão para exercer
atividades inerentes da vida cotidiana, inclusive a maternidade, uma vez que é mãe de duas
crianças ainda menores de idade.

Salienta-se ainda que, o expert do juízo, quando demandado sobre os subsídios
utilizados para basear sua avaliação, afirmou que a periciada “Não apresenta exame de
avaliação neurológica e psicológica” (quesito 05 – fl. 01).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do
expert do Juízo.

Ademais, embora a parte autora tenha juntado laudo médico que aponte
incapacidade da autora (Evento 01 – LAUDO6), tal elemento de prova, isoladamente, não é
suficiente para desqualificar o parecer do Laudo Pericial. Destaca-se ainda que o referido
laudo é datado de 2013, enquanto o requerimento administrativo foi realizado em
janeiro de 2018, ou seja, 05 anos após a confecção do laudo médico. Laudos mais
recentes não foram juntados aos autos pela parte autora.

Assim sendo, o documento particular juntado aos autos não logrou êxito em
desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos, qual seja, de
inexistência de incapacidade para o trabalho e para atividades da vida cotidiana.

Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.

Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a
análise da sentença para o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320808v3 e do código CRC 8f2bc011.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 30/09/2019
Pauta: 462



16/10/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 275/362

5003472-31.2018.4.02.5001 500000314205 .V3 JESX51425© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 5003472-31.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SARA CARVALHO DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 56) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) em razão da ausência do requisito da miserabilidade. Alega, em síntese,
que o valor auferido pelo pai da autora é pequeno; que a faculdade da mãe da autora é paga
pelo programa do Governo PROUNI; que a renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo
deve ser relativizada pelo juízo; que o uso do programa PROUNI demonstra constatação de
miserabilidade. Requer a reforma da sentença a quo, para que seja provido o benefício
pleiteado na exordial. Contrarrazões no Evento 60.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. MISERABILIDADE NÃO CONSTATADA.
ASPECTOS FÁTICOS DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença ora atacada (Evento 34):
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Pois bem.                    

No caso dos autos, parece-me não haver dúvida quanto ao impedimento de longo prazo que
aflige a parte autora (portadora de síndrome de down – Q90), haja vista que o benefício
apenas foi suspenso porque o requisito objetivo (condição socioeconômica) não estaria mais
presente, deixando, portanto, de justificar a percepção do benefício.

Assim, entendo restar incontroversa a situação de deficiência/impedimento de longo prazo
da parte autora.

No entanto, melhor sorte não assiste à parte autora quanto à comprovação da sua condição
de miserabilidade.

Para a verificação das condições socioeconômicas do núcleo familiar foi realizada a visita
domiciliar com Assistente Social (Evento 13), que informa que a parte autora, 10 anos de
idade, reside com seus genitores (Priscila da Silva Carvalho, desempregada e José Pedro da
Silva, servidor público municipal – auxiliar administrativo).

O grupo familiar reside em imóvel próprio, há 15 anos, edificado em alvenaria, teto de laje,
janelas de esquadrias de alumínio, portas de madeira, piso revestido de cerâmica, parede
externa revestida de cerâmica, paredes internas pintadas, com sete cômodos (uma sala, uma
cozinha, uma área de serviço, um banheiro e três quartos), em bom estado de conservação e
habitabilidade. O imóvel não possui garagem e mãe da autora informou que o grupo familiar
não possuir veículo. Os bens que guarnecem a residência são de uso comum e apresentam
ótimo estado de conservação.

A residência do grupo familiar fica localizada no inicio da parte alta do bairro que é composto
por áreas planas e morro. O bairro possui Escola de Ensino Fundamental e Centro de
Educação Infantil, este último localizado na Avenida Vitória. Possui linha de ônibus, as ruas
da área plana são pavimentadas com cobertura asfáltica, a área de morro possui mais becos e
escadarias. Existe iluminação pública, rede de agua, e esgotamento sanitário.

No tocante às despesas domésticas habituais, afirma-se que são gastos em média R$ 1.211,79
(mil duzentos e onze reais e setenta e nove centavos), sendo: R$ 46,42 (quarenta e seis reais e
quarenta e dois centavos) com energia elétrica; R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos
centavos) com a conta de água; e R$ 68,00 (sessenta e oito reais) com gás de cozinha; R$
500,00 (quinhentos reais) com alimentação; R$ 179,45 (cento e setenta e nove reais e quarenta
e cinco centavos) com plano de saúde e medicamento; R$ 395,62 (trezentos e noventa e cinco
reais e sessenta e dois centavos) com faculdade UNOPAR do marido da autora – que não
precisará pagar a partir do mês de julho/2018.

A declarante, mãe da autora, relatou que o “seu esposo senhor José é servidor efetivo da
Prefeitura Municipal de Serra, este trabalha na Secretaria de Saúde – Unidade Básica de
Saúde de Vila Nova de Colares, e que está cursando o curso de Educação Física, mas está
inicio do curso. Explicou que a faculdade é semipresencial o que facilita pois é quem cuida da
Sara. A genitora da menina Sara, explicou que estava pagando R$ 395,62 na Faculdade
UNOPAR, com o beneficio do Crédito Estudantil PROUNI a bolsa vai ser de 100 %, se não
fosse o beneficio já teria trancado o curso, devido às dificuldades financeiras”.

A renda do grupo familiar advém do trabalho do pai da autora como servidor público
municipal – auxiliar administrativo, no valor de R$ 1.605,50 (mil, seiscentos e cinco reais e
cinquenta centavos), em agosto de 2018 (Evento 30, doc.5)

O grupo familiar não é contemplado por nenhum programa assistencial do Governo.
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A análise social não permite reconhecer o direito ao benefício assistencial aqui pleiteado,
pela subsidiariedade da responsabilidade estatal, eis que os pais têm o dever de assistir, criar
e educar os filhos menores ou inválidos, nos termos do art. 229, Constituição Federal.

Com efeito, sabe-se que um dos objetivos da assistência social, previstos na Constituição
Federal de 1988, está na 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.

Assim, os elementos de provas acostados aos autos não demonstram que a requerente
apresenta situação de vulnerabilidade social, nem que seus familiares não tenham condições
de garantir a sua manutenção, com o mínimo indispensável para a sua subsistência.

No caso em apreço, é possível constatar que as condições apuradas no estudo social,
demonstram que o núcleo familiar possui condições sociais e de manutenção das principais
necessidades vitais.

Quanto às necessidades relativas a medicamentos, sabe-se que o governo, através de suas
políticas públicas, ora fornece tais medicamentos gratuitamente, ora subsidia seus valores,
como correntemente veiculado pela mídia oficial.

Em apoio a esse entendimento, transcrevo passagem do parecer lançado pelo Ministério
Público Federal (Evento 31):

“(...) Contudo, 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
Civil1 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.

O relatório social informa que a residência da família possui 07 (sete) cômodos: 01 (uma)
sala, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) área de serviço, 01 (um) banheiro e 03 (três) quartos, sendo
a construção de alvenaria, que conta com laje, esquadrias de alumínio, porta de madeiras e
piso revestido em cerâmica, parede externa com revestimento cerâmico e paredes internas
pintadas. O laudo atesta, ainda, que a residência da família é própria e o bairro em que reside
possui escola de ensino fundamental e de educação infantil, contando, além disso, com linhas
de ônibus, pavimentação com cobertura asfáltica (na área plana), iluminação pública, rede de
água e esgotamento sanitário. Nesse sentido, o que se verifica é que a família tem o
suficiente para uma vida minimamente digna, ainda que simples.
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Em relação à renda do grupo familiar, conforme afirma o relatório, é possível observar que
advém do emprego do genitor da autora, sendo um pouco maior do que um salário mínimo
por mês. Além disso, a família é composta apenas pela requerente e seus pais, o que indica,
que a renda per capita do grupo é superior ao limite de um ¼ (um quarto) do salário
mínimo, estabelecido em lei, para a concessão do benefício pretendido.

Ademais, as fotos da residência, acostadas ao Evento 13, revelam que até o momento a
renda mensal do grupo familiar vem permitindo a manutenção da casa, que se encontra bem
aparada e cuidada, com boas condições de habitabilidade, descaracterizando a condição de
miserabilidade. Desta forma, resta evidente que a renda per capita do grupo familiar permite
o sustento digno da família”.

Deste modo, considerando-se 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 requerente postular, administrativamente, novo benefício.

 

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da miserabilidade, uma vez que a sentença do juízo a quo
foi improcedente por não reconhecer a presença de tal requisito.

Portanto, quanto à hipossuficiência, reputo não preenchido o requisito, uma vez
que do Relatório Social (Evento 13) infere-se ter o autor uma boa condição de moradia.
Segundo a assistente social “O imóvel da autora é próprio, a família reside no local há 15
anos (...) A casa da senhora Priscila possui sete cômodos: uma sala, uma cozinha, uma área
de serviço, um banheiro e três quartos. A construção é de alvenaria, possui laje, esquadrias
de alumínio, porta de madeiras com piso revestido de cerâmica. A parede externa possui
revestimento cerâmico, as paredes internas estão pintadas” (fl. 03).

Ademais, as circunstâncias narradas no laudo social, bem como as declarações
prestadas e as fotos anexadas aos autos não evidenciam uma situação de desamparo material
ou mesmo social que reclame a complementação da renda familiar, através da concessão do
benefício de prestação continuada. A situação dos autos retrata a realidade da maioria das
famílias brasileiras que enfrenta dificuldades financeiras, vivendo, por isso, a vida na
simplicidade.

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.

Ainda, verifico que o pai da autora, à época da realização do Laudo Social,
aufere renda com vencimento básico no valor de R$ 892,04, proveniente de cargo ocupado
na Prefeitura Municipal da Serra. Importante ressaltar que, além de seu vencimento básico,
faz jus vantagens pessoais, eventuais, e outras remunerações, que fazem com que sua renda
varie a cada mês.
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Em pesquisa no site do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal da Serra
verifiquei que, por mais que exista uma variação do valor auferido pelo pai da autora, tais
valores não ficam a baixo de R$ 1.109,48. Ademais, há mês em que o valor percebido chegou
a R$ 1.918,53, como verifica-se abaixo:

 

 - maio
de 2018.

 

 -
junho de 2018.
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 - julho
de 2018 (mês da perícia).

 

 -
agosto de 2018.
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 -
setembro de 2018.

 

Salienta-se que este juízo não desconhece o entendimento jurisprudencial de
que o requisito objetivo de miserabilidade, qual seja renda mensal per capita inferior a ¼ do
salário mínimo, pode ser relativizado, uma vez observados as condições sociais fáticas do
requerente, bem como outros elementos de prova disponíveis nos autos. Entretanto, mesmo
sob este aspecto, não verifico a presença de miserabilidade do núcleo familiar em questão.

Ainda em tempo, embora a genitora da recorrente seja beneficiária do programa
do Governo Universidade Para Todos – PROUNI, tal elemento não constitui prova de
miserabilidade do usuário ou do seu núcleo familiar. O referido programa possui critérios e
exigências próprias, diferentes dos requisitos necessários para a concessão do Benefício de
Prestação Continuada.

Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314205v3 e do código CRC 7d8e0123.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001436-16.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANDREIA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 54) contra sentença que
julgou improcedente o seu pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Em resumo, aduz que a parte autora possui incapacidade para a vida independente e laboral.
Requer que seja a sentença do juízo a quo reformada para conceder o benefício pleiteado na
exordial. Contrarrazões no Evento 58.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. ASPECTOS FÁTICOS
DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO
AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da deficiência, uma vez que a sentença do juízo a quo
indeferiu seu pleito tento julgado inexistente o referido requisito legal.

A propósito transcreve a fundamentação da sentença ora atacada (Evento 48):
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O perito do juízo, médico especialista em ortopedia, confirmou sequela neurológica de lesão
do nervo fibular comum no membro inferior esquerdo (quesito 3, evento 18). Negou
necessidade de assistência permanente de terceiros ou prejuízo na convivência em sociedade
(quesitos 8-9). Concluiu que a autora possui aptidão física e mental para trabalhar (quesito
10). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho (quesito 15).

A autora impugnou o laudo pericial (evento 44). Destacou que o perito, ao responder ao
quesito 4, afirmou que “o paciente apresenta-se ao exame radiológico sem exames de imagem
comprobatórios de suas patologias de origem ortopédica”. Sobre esse ponto, argumentou que,
se o perito tinha "alguma dúvida diante da pouca documentação da Autora, que depende do
SUS para realizar os exames e comparecer em médicos, isso deveria ser informado na perícia,
para que fosse possível realizar outros exames além da radiografia, sendo possível identificar
as sequelas neurológicas que a Autora atualmente continua possuindo".

Na petição inicial, a autora havia afirmado que possui "limitações graves nos movimentos da
perna esquerda em decorrência de ferimento com projétil de arma de fogo do qual foi vítima
em 17/11/1995, em Duque de Caixas/RJ, quando saindo do serviço foi baleada dentro do
ônibus. Após o incidente, apresentou sequelas na musculatura da perna devido ao ferimento. A
Autora não consegue realizar movimentos simples, haja vista não possui firmeza na perna o
que lhe causa insegurança para subir escadas, ou andar grandes distâncias, de modo que não
é mais capaz de realizar a atividade de diarista que desempenhava antes do incidente".

O único laudo médico exibido pela autora, datado de 2015 (exatamente o laudo médico
mencionado pelo perito no quesito 5), embora subscrito por médico ortopedista, só relatou
sequela de natureza neurológica (evento 1, LAUDO7):

Por isso, quando o perito do juízo informa que a autora não exibiu exames de imagem
comprobatórios de patologias de origem ortopédica, isso em nada compromete a pretensão da
autora, porque me nenhum momento ela alegou sequelas de natureza ortopédica.

Quanto às sequelas de ordem neurológica, o perito do juízo as confirmou, conforme resposta
aos quesitos 3 e 4. Contudo, o perito avaliou que tais sequelas não comprometem a integração
social e a capacidade laboral da autora.

O perito ortopedista não tem habilitação técnica para conduzir o tratamento de lesões
neurológicas, mas tem plenas condições de avaliar a repercussão de lesões neurológicas sobre
a capacidade laboral.
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A autora alegou que "há contradição entre os documentos apresentados pela Autora e a
conclusão do senhor perito, pois, ao contrário do que afirma, esse não se baseou nas provas,
já que tanto a história clínica, exames físicos e laudos médicos demonstram a incapacidade
laborativa da Autora".

O único laudo médico exibido pela autora foi aquele acima reproduzido, datado de 2015
(evento 1, LAUDO7). Aquele laudo genericamente atestou sequela de natureza neurológica,
dor crônica, paresia e parestesia, sem informar as possíveis limitações funcionais associadas a
tais sintomas. O perito do juízo também confirmou as sequelas neurológicas e ainda detalhou
que elas geram fraqueza motora pontual em grau MODERADO para dorsiflexão do hálux
esquerdo (dedo grande do pé) e as parestesias sensitivas no território cutâneo inervado pelo
nervo fibular comum (face anterior da perna e dorso do pé) (quesito 4). Ao contrário do que
alega a autora, o perito se baseou, sim, nas provas. O perito exerceu avaliação crítica do
laudo médico exibido pela autora conjugadamente com o exame físico. A avaliação do perito
nem diverge do laudo do médico assistente, pois ambos confirmaram as sequelas neurológicas,
e o médico assistente não atestou que tais sequelas gerassem limitações funcionais.

A autora alegou também:

Não tem relevância se a autora era dona de casa, ou empregada doméstica, ou faxineira
diarista. O que importa é que o perito informou e identificou com clareza as sequelas
suportadas pela autora após ter sido atingida pelo projétil de arma de fogo.

As únicas alterações confirmadas pelo perito foram a fraqueza motora pontual em grau
MODERADO para dorsiflexão do hálux esquerdo (dedo grande do pé) e as parestesias
sensitivas no território cutâneo inervado pelo nervo fibular comum (face anterior da perna e
dorso do pé) (quesito 4). O perito não considerou significativas essas sequelas. Elas não
justificam nenhuma limitação funcional significativa que impeça a autora de exercer a alegada
ocupação de empregada doméstica.

Para ter direito ao benefício de prestação continuada, não basta ao requerente comprovar
doença ou sequela: é preciso ficar comprovado que a doença ou sequela tenha causado
limitações funcionais que o impeçam de trabalhar ou de conviver em sociedade.

A autora alegou também:
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O perito não confirmou tais limitações funcionais. Aliás, nem o laudo médico exibido pela
autora, datado de 2015, confirma falta de firmeza na perna, inaptidão para subir escadas ou
para andar grandes distâncias.

A autora requereu nova perícia com médico neurologista ou do trabalho. Indefiro o  porque,
como visto, o perito ortopedista já analisou de forma completa o quadro clínico neurológico e
tem habilitação técnica para avaliar a capacidade laboral com enfoque em doenças que
extrapolam o campo da sua especialidade médica.

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.

 

Convém ressaltar que a deficiência, segundo a redação do § 2º, do artigo 20, da
Lei nº 8.742/93, foi assim definida pelo legislador: “Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela 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”, sendo que no § 10, do mesmo artigo, acrescentou que
impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de dois
anos.

Quanto ao requisito deficiência, verifica-se que o Laudo Médico (Evento 35)
apontou que “Do ponto de vista ORTOPÉDICO e neste momento, não existe incapacidade
para a atividade laborativa habitual” (quesitos 13, 15, 16 – fl. 03). Salienta ainda que: “Do
ponto de vista ortopédico, não há risco para agravamento da doença, por se tratar de lesão
sequelar, sem perspectiva de evolução ou piora ao longo do tempo” (quesitos 12 – fl. 03).

Salienta-se ainda que, o expert do juízo, quando demandado sobre os subsídios
utilizados para basear sua avaliação, listou: “História clínica, exame físico e laudos médicos
complementares: laudo do médico assistente - Dr. Octávio Santo (29/12/2015)” (quesito 05 –
fl. 02).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela
parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões do
expert do Juízo.
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Ademais, embora a parte autora tenha juntado laudo médico que aponte
incapacidade da autora (Evento 01 – LAUDO7), tal elemento de prova, isoladamente, não é
suficiente para desqualificar o parecer do Laudo Pericial. Destaca-se ainda que o referido
laudo é datado de dezembro de 2015, enquanto o requerimento administrativo foi realizado
em junho de 2016, ou seja, 06 meses após a confecção do laudo médico. Laudos mais
recentes não foram juntados aos autos pela parte autora.

Assim sendo, o documento particular juntado aos autos não logrou êxito em
desconstituir a conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos, qual seja, de
inexistência de incapacidade para o trabalho e para atividades da vida cotidiana.

Ademais, devidamente se pronunciou o juízo a quo quanto a especialidade e a
capacidade técnica de avaliação do médico perito:

Quanto às sequelas de ordem neurológica, o perito do juízo as confirmou, conforme resposta
aos quesitos 3 e 4. Contudo, o perito avaliou que tais sequelas não comprometem a integração
social e a capacidade laboral da autora.

O perito ortopedista não tem habilitação técnica para conduzir o tratamento de lesões
neurológicas, mas tem plenas condições de avaliar a repercussão de lesões neurológicas sobre
a capacidade laboral.

A autora alegou que "há contradição entre os documentos apresentados pela Autora e a
conclusão do senhor perito, pois, ao contrário do que afirma, esse não se baseou nas provas,
já que tanto a história clínica, exames físicos e laudos médicos demonstram a incapacidade
laborativa da Autora".

Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.

Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a
análise da sentença para o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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
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do código verificador 500000322763v4 e do código CRC 14ab2f4f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000538-03.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ALESSANDRA ALMEIDA ROSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.
 AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DE LONGO PRAZO E DE MISERABILIDADE.
CRITÉRIOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença (Evento 32) que julgou
improcedente o seu pedido de recebimento de benefício assistencial de prestação continuada.
Sustenta, em síntese, que não está apta para o exercício de atividades laborativas, devido ao
seu quadro de saúde que a impede de trabalhar. Contrarrazões (Evento 41).

VOTO

2. O benefício assistencial previsto 203, inciso V, da constituição federal de 1988, tem por
objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao individuo que, em razão
de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da idade, não pode por si
próprio, ou por meio de recursos familiares, prover seu sustento (renda per capita inferior a ¼
do salário mínimo). 

3. A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o dispositivo
constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige um requisito
que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas condições,
quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la provida por sua
família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e ainda, em seu § 4º,
estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com qualquer
outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica e
pensão especial de natureza indenizatória.

4. No que diz respeito à configuração do núcleo familiar, para apuração da renda per capita, o
art. 20, § 1º, da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 12.435/2011, estabelece que a
família, para os fins de concessão do benefício de prestação continuada, "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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5. A deficiência, requisito necessário para a concessão do benefício assistencial, segundo a
redação do § 2º, do artigo 20, da Lei no. 8.742/93, foi assim definida pelo legislador: “Para
efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela 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”, sendo que no § 10, do mesmo artigo,
acrescentou que impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo
mínimo de dois anos.

6. De acordo com o laudo técnico (Evento 17) realizado por médico psiquiatra, a autora
(atualmente com 36 anos de idade, ensino médio completo, do lar), ao exame pericial
realizado em 25/06/2018, foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID 10 F20-0).
Afirmou o perito que, no ato da avaliação, a autora se mostrava com humor e afeto
congruentes e embotados, que necessita de fazer uso de antipsicóticos, os quais, em doses
terapêuticas, não costumam causar efeitos colaterais, atestando, ainda, que a autora é capaz de
retornar a atividades laborais simples, como embaladora de supermercado e congêneres,
mediante supervisão. 

7. À época em que requerido o benefício, em 18/12/2017 (Evento 01  OUT 02 fl.24), já estava
em vigor a nova redação do art. 20, § 2º da Lei 8.742/1993 (alteração promovida pela Lei
13.146/2015), a qual dispõe que se considera 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.

8. Dos autos depreende-se que a pretensão da petição inicial foi negada administrativamente
em função de não ter sido reconhecido pela perícia medica do INSS que a parte autora
apresenta deficiência, isto é, 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,
como demanda a Lei 8.742/93. 

9. Nesse contexto, a perícia judicial informa que a autora pode prestar serviços, desde que 
supervisionada.  Pois bem, apesar de apontar a necessidade de supervisão, a própria autora
informou durante a entrevista social (Evento 06), que está utilizando os medicamentos halo
5mg e pamergan 25mg para controle do quadro clínico, que sem os medicamentos entra em
crise frequentemente. Logo, ficou nítido, pelas explicações dadas pela própria autora, em
conjunto com seu marido, que a utilização da medicação apropriada faz com que aquela leve
uma vida normal. A sentença merece ser mantida: 

"O laudo pericial declara aparte autora capaz para o serviço supervisionado como, por
exemplo, embaladora de supermercados, pois, a esquizofrenia que apresenta é a de
melhor trato encontrando-se a autora compensada e apta para a prática das atividades
laborais mais simples. Apenas necessita da regularidade da medicação para manter o
seu quadro estável.(...) 

Não se pode transferir para o Estado a responsabilidade universal. Pelos dados das
perícias, a parte autora encontra-se em apta para trabalhos mais simples e a medicação
ministrada serve para compensar o seu transtorno.
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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."

 

10. Por outro lado, examinando os documentos particulares anexados pela autora (Evento 01
OUT 03 fl.01/62), não se extrai elementos de provas conclusivos acerca da sua incapacidade
de longo prazo. A perícia do INSS também não constatou incapacidade laborativa na autora
(Evento 29).

11. De uma forma ou de outra, não ficou comprovada situação de miserabilidade.
Compulsando os autos, observa-se que a autora reside com seu marido e uma filha menor. A
renda da família, segundo declaração de ambos, advém dos trabalhos eventuais do seu marido
como pedreiro, no valor médio mensal de R$ 500,00. Asseguram não receberem benefícios do
governo federal. 

12. Examinando o CNIS do cônjuge da autora, noto não haver comprovação de vínculos de
trabalho formais desde o ano de 2011. Observa-se, também que, quando trabalhava
formalmente, este auferia renda mensal superior ao mínimo vigente. 

13. No tocante às despesas ordinárias da casa (água, energia, alimentação, gás de cozinha e
celular, estas seriam supridas pelos rendimentos do cônjuge. Não há comprovação de gastos
extraordinários, nem foram estes alegados. 

14. Apesar de não haver comprovação efetiva da renda mensal familiar (mera declaração não
se mostra suficiente), entendo que não foram apresentadas provas capazes de demonstrar
situação excepcional que justifique a flexibilização da norma insculpida no artigo 20, § 3º, da
Lei 8.742/1993, na medida em que do relatório social demonstra condições razoáveis de
moradia. Infere-se do relatório social que a residência é própria, possui estrutura de alvenaria,
piso de cerâmica e teto de laje. A casa é dividida em quatro cômodos disponibilizados em
dois quartos, sala e cozinha. Há um banheiro e uma área de serviço no domicílio que é
humilde e apresenta situação razoável de habitabilidade. Foi dito que quando há índice
elevado de chuva ocorre infiltração nos cômodos da casa e as ruas do bairro ficam alagadas.
Observou-se que a mobília que guarnece na casa é simples, de uso comum e a maioria
apresenta bom estado de conservação. Com efeito, o registro fotográfico demonstra que a casa
da autora apresenta boas condições de habitabilidade, embora simples, sendo bem guarnecida
dos móveis necessários e em bom estado de conservação.

15. As circunstâncias narradas no laudo social não evidenciam uma situação de desamparo
material ou mesmo social que reclame a complementação da renda familiar, através da
concessão do benefício de prestação continuada. A situação dos autos retrata a realidade da
maioria das famílias brasileiras, que enfrenta dificuldades financeiras, vivendo, por isso, a
vida na simplicidade. Contudo, a dependência econômica não caracteriza, per si, a situação de
miserabilidade amparada pela Lei.
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16. No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza. 

17. Com efeito, os Colendos STF e STJ pacificaram o entendimento no sentido de que a
miserabilidade alegada pela parte autora deve ser analisada pelo magistrado, em cada caso
concreto, de acordo com todas as provas apresentadas nos autos, não devendo ser adotado o
critério objetivo da renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo apenas. 

18. A TNU já se posicionou acerca do tema, especialmente quanto ao estabelecido no
PEDILEF de n. 5000493-92.2014.4.04.7002, que assevera não haver presunção absoluta na
hipótese, faz-se relevante considerar os critérios passíveis de afastar tal presunção.
Reproduzo, por oportuno, relevante excerto do julgado: “Assim, sendo a miserabilidade no
seu contexto global, o elemento relevante para a concessão do benefício, a renda gera em
favor dos cidadãos uma presunção do atendimento do requisito legal, mas que pode ser
afastada quando o conjunto probatório, examinado globalmente, demonstra que existe renda
não declarada, ou que o requerente do benefício tem as suas necessidades amparadas
adequadamente pela sua família. Em suma, entendo que a presunção absoluta não é
compatível com a exigência de avaliação de todo o contexto probatório”. A assistência social
estatal não deve afastar a obrigação de prestar alimentos devidos pelos parentes da pessoa em
condição de miserabilidade sócio-econômica, em obediência ao princípio da subsidiariedade
(art. 230, da Constituição da República de 1988; arts. 1694 e 1697, do Código Civil). 

19. Obviamente, não se está aqui dizendo que a autora não seja merecedora da tutela do
Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas ideais, o que
se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da miserabilidade, para fins
da concessão do benefício de LOAS, não há justificativa para o enquadramento da autora nas
hipóteses que autorizam a concessão do benefício. 

20. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando estes 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
§3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294523v4 e do código CRC f2380b28.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0124024-50.2015.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO DARIO CAVATTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte requerente pretende o reconhecimento do direito aos juros
progressivos em sua conta fundiária de FGTS, além dos expurgos inflacionários sobre a
diferença daí resultante. 

Sentença: julgou procedente o pedido da parte autora.

Razões do recorrente: diz que já se consumou a prescrição total (trintenária), bem como que a
parte autora não preenche os requisitos para progressividade e com isso os expurgos dessa
diferença. 

VOTO

Preliminarmente, não há dúvidas de que os extratos das contas vinculadas não são
documentos indispensáveis à propositura da ação, podendo sua ausência ser suprida por
outras provas (STJ, 2ª Turma, RESP 824266, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
06.02.2007). 

A responsabilidade pela exibição dos extratos analíticos das contas vinculadas ao FGTS é da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por força da interpretação do art. 7º, inciso I,
da Lei n.º 8.036/1990, que estabelece a competência da gestora do FGTS "emitir regularmente
os extratos individuais correspondentes à conta vinculada”. O art. 24 do Decreto nº
99.684/1990, por seu turno, dispõe que “por ocasião da centralização na CEF, caberá ao banco
depositário emitir o último extrato das contas vinculadas sob sua responsabilidade, que deverá
conter, inclusive, o registro dos valores transferidos e a discriminação dos depósitos efetuados
na vigência do último contrato de trabalho”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
apresentação dos extratos anteriores a 1992 nas ações de execução das diferenças de correção
monetária das contas do FGTS é de responsabilidade da CAIXA, na condição de gestora do
fundo, ainda que, para adquiri-los, a empresa pública os requisite aos bancos depositários.
Isso porque no momento da centralização das contas vinculadas para a CAIXA,
obrigatoriamente, ocorreu a escrituração contábil e a consequente transferência das
informações à gestora do FGTS, do que se extrai ser improvável a ausência da documentação
alegada (STJ, 2ª TURMA, AGRESP 580432, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ
26.03.2008).
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Na verdade, o Decreto nº 99.684/1990, na parte em que regulamenta a transferência das
contas vinculadas, quando da centralização do FGTS junto à CAIXA, estabeleceu, em seu art.
24, que os bancos depositários deveriam informar à CAIXA, de forma detalhada, toda
movimentação ocorrida nas contas vinculadas sob sua responsabilidade, no período anterior à
migração. Assim, a CAIXA é responsável pelas informações e dados históricos das contas
fundiárias repassadas pela rede bancária durante o processo migratório e, sendo a agente
operadora do Fundo, detém a prerrogativa legal de exigir dos bancos depositários os extratos
necessários em cada caso e exibi-los no prazo imposto pelo Poder Judiciário (Nesse sentido:
REsp n.º 717.469/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 23/05/2005; REsp n.º
661.562/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 16/05/2005; e AgRg no REsp
n.º 669.650/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 16/05/2005).

Não se pode negar, portanto, que é ônus da CAIXA, como agente operadora e mantenedora
do cadastro do FGTS, emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas
vinculadas (Lei nº 8.036/1990, art. 7º, inciso I), independentemente de a conta originária estar
em outro banco depositário, já que houve a centralização dos depósitos (artigo 12). Quando a
lei mencionou que a CAIXA assumiria o controle de todas as contas vinculadas, no prazo de
um ano, contado da vigência da lei, estava se referindo inclusive à correta informação dos
saldos, depósitos, aplicação de correções e de juros. 

Por certo, a CAIXA não pode se beneficiar pela sua ineficácia em obter os extratos da conta
vinculada da parte autora, pois, se assim o fosse, haveria decisão de improcedência em todas
as hipóteses em que não houvesse trazido os extratos, constituindo um desestímulo a que
persistisse na juntada dos mesmos nos demais processos.

O art. 396 do CPC/2015 é bem claro ao dispor que o juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa que se ache em seu poder. 

Vale registrar que a parte, na inicial, requereu a juntada, pela recorrida, dos extratos de
movimentação da conta vinculada ao FGTS, nos termos do art. 396 do novel CPC combinado
com o art. 11 da Lei nº 10.259/2001. 

Passa-se agora à análise do mérito propriamente dito, em atenção ao disposto no §3º do art.
1013 do CPC/2015, bem como em homenagem aos critérios orientadores dos Juizados
Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

Pois bem. Para ter direito à aplicação dos juros progressivos, é preciso preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) ter sido contratado como empregado entre
01/01/1967 e 22/09/1971; b) ter feito a opção original pelo FGTS na vigência da Lei n.
5.107/1966 ou a opção retroativa por esse fundo (nos termos das Leis n. 5.958/1973,
7.839/1989 e 8.036/1990); c) ter permanecido no mesmo emprego por no mínimo três anos.

Aos trabalhadores que não preencherem ao mesmo tempo os três requisitos acima, são
devidos apenas os juros fixos de 3% (três por cento) ao ano nos saldos do FGTS.

É indispensável que esse vínculo empregatício iniciado entre 01/01/1967 a 22/09/1971 tenha
durado mais de 2 (dois) anos, porque o artigo 4º, da Lei n. 5.107/1966, em sua redação
original, dispunha que: “Art. 4º. A capitalização dos juros dos depósitos mencionados no art.
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2º far-se-á na seguinte progressão: I – 3% (três por cento) durante os dois primeiros anos de
permanência na mesma empresa; II – 4% (quatro por cento) do terceiro ao quinto ano de
permanência na mesma empresa; III – 5% (cinco por cento) do sexto a décimo ano e
permanência na mesma empresa; IV – 6% (seis por cento) do décimo-primeiro ano de
permanência na mesma empresa, em diante”.

No presente caso, a CTPS juntada pela parte autora claramente demonstra que seu primeiro
contrato de trabalho se iniciou depois de 22/09/1971 ou mesmo teve duração inferior a três
anos naquele contrato com opção retroativa e iniciado naquele período citado, ao passo que
também não restou comprovada a data de opção com referência à progressividade. Tal prova
se faz pela CTPS e quanto a isso ele não se desincumbiu.

De qualquer sorte, como já se passou mais de quarenta anos entre as Leis que deram respaldo
à progressividade e a parte autora não comprovou nenhum contrato iniciado naquele período
com duração até pelo menos os anos 80, seu pleito encontra-se totalmente fulminado pela
prescrição trintenária. Repita-se, seu contrato deveria ter se iniciado até 1971 e somente
começou em 1979.

Explica-se. Nas ações em que se discute a correção monetária dos saldos das contas
vinculadas ao FGTS, a prescrição é trintenária (Súmula 210 do STJ); também é trintenária
naquelas em que se discute a aplicação da taxa progressiva de juros, pois aos acessórios
aplicam-se as regras adotadas para o principal (Súmula 28 do TRF da 2ª Região).

Assim, sendo caso de incidência sucessiva, só serão atingidas pela prescrição as parcelas ou
créditos constitutivos contando-se apenas os trinta anos antecedentes ao ajuizamento da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência, verbis:

EMENTA – VOTO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO
PELA PARTE AUTORA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO - FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. PRESCRIÇÃO
TRINTENÁRIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA
QUESTÃO DE ORDEM N.º 20, DA TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
PROVIDO. ...  3. Manutenção da improcedência pela Turma Recursal de São
Paulo. Reconhecida a prescrição. 4. Incidente de uniformização de
jurisprudência, interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, da Lei
nº 10.259/2.001. 5. Defesa do entendimento de que a obrigação de aplicar
corretamente os juros nas contas vinculadas ao FGTS dos optantes é de trato
sucessivo. 6. Indicação, pela parte recorrente, de precedente da lavra do STJ -
Superior Tribunal de Justiça – REsp 849883/SC ; REsp 777658; Súmulas 85,
154 e 210 do Superior Tribunal de Justiça e 443 do Supremo Tribunal Federal.
7. Distribuição do incidente. 8. Este Colegiado possui entendimento sedimento
que “No caso da taxa progressiva de juros, não há falar em prescrição do fundo
de direito, sendo certo que o prazo prescricional de trinta anos renova-se mês a
mês e, portanto, incide sobre cada parcela mensal” (PEDILEF
200663040064859, Rel. Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho) e PEDILEF
200663010414121, Rel. Juíza Federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufman. 9.
Observo que, para o deferimento do pedido de incidência de juros progressivos,
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devem ser preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: 1) vínculo
empregatício com início até 22-09-1971; 2) permanência neste vínculo por mais
de dois anos; 3) que o término do vínculo iniciado antes de 22-09-1971 esteja
dentro do prazo de prescrição trintenária, considerando que a mudança de
empregador acarreta extinção do direito à taxa progressiva de juros em relação
ao novo vínculo (artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 5.705/1971); 4) opção
pelo FGTS, seja nos termos da redação originária da Lei nº 5.107/1966, seja
pela opção retroativa nos termos da Lei nº 5.958/1973. 10. Necessidade de
aplicar, aos autos, a questão de ordem nº 20, da TNU - Turma Nacional de
Uniformização, publicada no DJ de 11-09-2006, p. 595, ‘in verbis’: “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 instâncias
inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverão ser anulados para
que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1° grau e a
respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional
sobre a matéria de direito”. 11. Parcial provimento do incidente de
uniformização de jurisprudência, ofertado pela parte autora. Determinação de
remessa dos autos à Turma Recursal de origem para readequação do caso a
premissa jurídica firmada
(PEDILEF 200563030122500, JUÍZA FEDERAL VANESSA VIEIRA DE
MELLO, TNU, DOU 15/06/2012.)

FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. LEI Nº 5.107/66. PRESCRIÇÃO. PRAZO
TRINTENÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATO DE
TRABALHO INICIADO APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 5.705/71. TAXA DE
3% AO ANO. 1. Nos termos da Súmula 398/STJ, "a prescrição da ação para
pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não
atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas". 2. Por se tratar de
prestação continuada que se renova sucessivamente, deve ser observado o lapso
prescricional trintenário em relação a cada parcela. Considerando que a ação foi
proposta em 23/08/2012, estão prescritas as parcelas anteriores a 23/08/1982. 3.
O contrato de trabalho do autor iniciado em junho de 1971 foi encerrado em
dezembro de 1973. Eventual direito a juros progressivos está prescrito, por se
tratar de vínculo contratual extinto em data anterior a 23/08/1982. O mesmo se
diz do contrato iniciado em julho de 1974 e encerrado em abril de 1975. 4.
Quanto ao contrato de janeiro de 1976 - que perdurou até julho de 1999 - não há
direito a juros progressivos porque a Lei 5.705/71 estabeleceu a capitalização
dos juros dos depósitos do FGTS à taxa única de 3% (três por cento) ao ano.
Todos os contratos que se iniciaram após a nova legislação passaram a ser
regidos pela regra do percentual único (RESP 488.675, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ de 01.12.2003). 5. Excluídas as parcelas atingidas pela prescrição,
resta apenas o contrato firmado após a edição da Lei nº 5.705/71. Dessa forma,
não faz jus o autor a qualquer diferença a título de juros progressivos e, por
consequência, à correção acessória dos expurgos inflacionários. 6. Apelação a
que se nega provimento.
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FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TAXA PROGRESSIVA DE JUROS.
RESCISÃO DO CONTRATO ANTERIORMENTE AOS TRINTA ANOS QUE
ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. -
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que se renova mês a mês, a
prescrição atinge, tão-somente, os créditos constituídos antes dos trinta anos
antecedentes à propositura da ação, não havendo falar em prescrição do fundo
de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das contas
vinculadas do FGTS, porquanto o prejuízo causado ao empregado renova-se,
ante a não-incidência da taxa de forma escalonada. - Verificando-se que o autor,
titular da conta vinculada do FGTS, foi admitido no emprego em 07.04.1965,
tendo sua dispensa ocorrido em 30.04.1973, (fl. 16), e, levando-se em conta que
a demanda foi proposta em 09.05.2007 (fl. 02), estão prescritas as parcelas
anteriores aos trinta anos que antecederam à propositura da ação, ou seja,
aquelas anteriores a 09.05.1977. Como a rescisão do contrato de trabalho
ocorreu em 1973, que nos termos do art. 1º da Lei 5.705/71 estabeleceu que a
capitalização seria à taxa de 3% ao ano, portanto, mais de 30 (trinta) trinta anos
do ajuizamento, inexistiram depósitos de FGTS posteriores a essa data, sujeitos
à taxa progressiva de juros, razão pela qual impõe-se a improcedência do
pedido. - Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente o
pedido autoral. - TRF2 - 15/12/2008 - AC 200751020017009 AC -
APELAÇÃO CIVEL – 420212

Sendo espécie de prestação continuada, o efeito prático da prescrição trintenária é que a parte
autora não tem direito à diferença desses percentuais desde sua opção (vez que todas as
parcelas com mais de trinta anos já prescreveram), mas tão somente aquelas devidas em
período anterior ao ajuizamento da ação. Tendo a parte autora ajuizado a ação em 2015, teria
direito à diferença desses percentuais a partir de 1985, mas como seus contratos de trabalho
nao foram iniciados no início dos anos 70 ou mesmo foram encerrados antes de três ano de
duração, não há que se falar em progressividade. O contrato posterior, iniciado em 1979,
sequer tem direito à opção da progressividade. 

Ressalta-se e explica-se novamente, como são os depósitos de FGTS que devem sofrer a
progressividade da taxa de juros e não o saldo existente, encerrado o contrato que dá margem
ao pleito em momento anterior à incidência do prazo prescricional trintenário, os posteriores
depósitos originados de novo contrato sem direito à progressividade, por certo, não terão
direito à taxa diferenciada. 

O argumento acerca de a conta fundiária ser uma só e por isso não correr o prazo prescricional
não tem cabimento, dado que a progressão que fala a legislação de regência é sobre aqueles
valores respectivos, do contrato que deu margem para tanto e não sobre todo e qualquer
depósito posterior.

Por conseguinte, acolho alegação de prescrição. Nessas condições, a sentença deve ser
reformada.

Voto por conhecer do recurso e dar provimento a fim de julgar improcedente o pleito. Sem
custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 29-C da Lei nº
8.036/90.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314544v2 e do código CRC 696e6456.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0115577-73.2015.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte requerente pretende o reconhecimento do direito aos juros
progressivos em sua conta fundiária de FGTS, além dos expurgos inflacionários sobre a
diferença daí resultante. 

Sentença: julgou procedente o pedido da parte autora.

Razões do recorrente: diz que já se consumou a prescrição total (trintenária), bem como que a
parte autora não preenche os requisitos para progressividade e com isso os expurgos dessa
diferença. 

VOTO

Preliminarmente, não há dúvidas de que os extratos das contas vinculadas não são
documentos indispensáveis à propositura da ação, podendo sua ausência ser suprida por
outras provas (STJ, 2ª Turma, RESP 824266, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
06.02.2007). 

A responsabilidade pela exibição dos extratos analíticos das contas vinculadas ao FGTS é da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por força da interpretação do art. 7º, inciso I,
da Lei n.º 8.036/1990, que estabelece a competência da gestora do FGTS "emitir regularmente
os extratos individuais correspondentes à conta vinculada”. O art. 24 do Decreto nº
99.684/1990, por seu turno, dispõe que “por ocasião da centralização na CEF, caberá ao banco
depositário emitir o último extrato das contas vinculadas sob sua responsabilidade, que deverá
conter, inclusive, o registro dos valores transferidos e a discriminação dos depósitos efetuados
na vigência do último contrato de trabalho”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
apresentação dos extratos anteriores a 1992 nas ações de execução das diferenças de correção
monetária das contas do FGTS é de responsabilidade da CAIXA, na condição de gestora do
fundo, ainda que, para adquiri-los, a empresa pública os requisite aos bancos depositários.
Isso porque no momento da centralização das contas vinculadas para a CAIXA,
obrigatoriamente, ocorreu a escrituração contábil e a consequente transferência das
informações à gestora do FGTS, do que se extrai ser improvável a ausência da documentação
alegada (STJ, 2ª TURMA, AGRESP 580432, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ
26.03.2008).
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Na verdade, o Decreto nº 99.684/1990, na parte em que regulamenta a transferência das
contas vinculadas, quando da centralização do FGTS junto à CAIXA, estabeleceu, em seu art.
24, que os bancos depositários deveriam informar à CAIXA, de forma detalhada, toda
movimentação ocorrida nas contas vinculadas sob sua responsabilidade, no período anterior à
migração. Assim, a CAIXA é responsável pelas informações e dados históricos das contas
fundiárias repassadas pela rede bancária durante o processo migratório e, sendo a agente
operadora do Fundo, detém a prerrogativa legal de exigir dos bancos depositários os extratos
necessários em cada caso e exibi-los no prazo imposto pelo Poder Judiciário (Nesse sentido:
REsp n.º 717.469/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 23/05/2005; REsp n.º
661.562/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 16/05/2005; e AgRg no REsp
n.º 669.650/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 16/05/2005).

Não se pode negar, portanto, que é ônus da CAIXA, como agente operadora e mantenedora
do cadastro do FGTS, emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas
vinculadas (Lei nº 8.036/1990, art. 7º, inciso I), independentemente de a conta originária estar
em outro banco depositário, já que houve a centralização dos depósitos (artigo 12). Quando a
lei mencionou que a CAIXA assumiria o controle de todas as contas vinculadas, no prazo de
um ano, contado da vigência da lei, estava se referindo inclusive à correta informação dos
saldos, depósitos, aplicação de correções e de juros. 

Por certo, a CAIXA não pode se beneficiar pela sua ineficácia em obter os extratos da conta
vinculada da parte autora, pois, se assim o fosse, haveria decisão de improcedência em todas
as hipóteses em que não houvesse trazido os extratos, constituindo um desestímulo a que
persistisse na juntada dos mesmos nos demais processos.

O art. 396 do CPC/2015 é bem claro ao dispor que o juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa que se ache em seu poder. 

Vale registrar que a parte, na inicial, requereu a juntada, pela recorrida, dos extratos de
movimentação da conta vinculada ao FGTS, nos termos do art. 396 do novel CPC combinado
com o art. 11 da Lei nº 10.259/2001. 

Passa-se agora à análise do mérito propriamente dito, em atenção ao disposto no §3º do art.
1013 do CPC/2015, bem como em homenagem aos critérios orientadores dos Juizados
Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

Pois bem. Para ter direito à aplicação dos juros progressivos, é preciso preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) ter sido contratado como empregado entre
01/01/1967 e 22/09/1971; b) ter feito a opção original pelo FGTS na vigência da Lei n.
5.107/1966 ou a opção retroativa por esse fundo (nos termos das Leis n. 5.958/1973,
7.839/1989 e 8.036/1990); c) ter permanecido no mesmo emprego por no mínimo três anos.

Aos trabalhadores que não preencherem ao mesmo tempo os três requisitos acima, são
devidos apenas os juros fixos de 3% (três por cento) ao ano nos saldos do FGTS.

É indispensável que esse vínculo empregatício iniciado entre 01/01/1967 a 22/09/1971 tenha
durado mais de 2 (dois) anos, porque o artigo 4º, da Lei n. 5.107/1966, em sua redação
original, dispunha que: “Art. 4º. A capitalização dos juros dos depósitos mencionados no art.
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2º far-se-á na seguinte progressão: I – 3% (três por cento) durante os dois primeiros anos de
permanência na mesma empresa; II – 4% (quatro por cento) do terceiro ao quinto ano de
permanência na mesma empresa; III – 5% (cinco por cento) do sexto a décimo ano e
permanência na mesma empresa; IV – 6% (seis por cento) do décimo-primeiro ano de
permanência na mesma empresa, em diante”.

No presente caso, a CTPS juntada pela parte autora claramente demonstra que seu primeiro
contrato de trabalho se iniciou depois de 22/09/1971 ou mesmo teve duração inferior a três
anos naquele contrato com opção retroativa e iniciado naquele período citado, ao passo que
também não restou comprovada a data de opção com referência à progressividade. Tal prova
se faz pela CTPS e quanto a isso ele não se desincumbiu.

De qualquer sorte, como já se passou mais de quarenta anos entre as Leis que deram respaldo
à progressividade e a parte autora não comprovou nenhum contrato iniciado naquele período
com duração até pelo menos os anos 80, seu pleito encontra-se totalmente fulminado pela
prescrição trintenária.

Explica-se. Nas ações em que se discute a correção monetária dos saldos das contas
vinculadas ao FGTS, a prescrição é trintenária (Súmula 210 do STJ); também é trintenária
naquelas em que se discute a aplicação da taxa progressiva de juros, pois aos acessórios
aplicam-se as regras adotadas para o principal (Súmula 28 do TRF da 2ª Região).

Assim, sendo caso de incidência sucessiva, só serão atingidas pela prescrição as parcelas ou
créditos constitutivos contando-se apenas os trinta anos antecedentes ao ajuizamento da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência, verbis:

EMENTA – VOTO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO
PELA PARTE AUTORA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO - FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. PRESCRIÇÃO
TRINTENÁRIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA
QUESTÃO DE ORDEM N.º 20, DA TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
PROVIDO. ...  3. Manutenção da improcedência pela Turma Recursal de São
Paulo. Reconhecida a prescrição. 4. Incidente de uniformização de
jurisprudência, interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, da Lei
nº 10.259/2.001. 5. Defesa do entendimento de que a obrigação de aplicar
corretamente os juros nas contas vinculadas ao FGTS dos optantes é de trato
sucessivo. 6. Indicação, pela parte recorrente, de precedente da lavra do STJ -
Superior Tribunal de Justiça – REsp 849883/SC ; REsp 777658; Súmulas 85,
154 e 210 do Superior Tribunal de Justiça e 443 do Supremo Tribunal Federal.
7. Distribuição do incidente. 8. Este Colegiado possui entendimento sedimento
que “No caso da taxa progressiva de juros, não há falar em prescrição do fundo
de direito, sendo certo que o prazo prescricional de trinta anos renova-se mês a
mês e, portanto, incide sobre cada parcela mensal” (PEDILEF
200663040064859, Rel. Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho) e PEDILEF
200663010414121, Rel. Juíza Federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufman. 9.
Observo que, para o deferimento do pedido de incidência de juros progressivos,
devem ser preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: 1) vínculo
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empregatício com início até 22-09-1971; 2) permanência neste vínculo por mais
de dois anos; 3) que o término do vínculo iniciado antes de 22-09-1971 esteja
dentro do prazo de prescrição trintenária, considerando que a mudança de
empregador acarreta extinção do direito à taxa progressiva de juros em relação
ao novo vínculo (artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 5.705/1971); 4) opção
pelo FGTS, seja nos termos da redação originária da Lei nº 5.107/1966, seja
pela opção retroativa nos termos da Lei nº 5.958/1973. 10. Necessidade de
aplicar, aos autos, a questão de ordem nº 20, da TNU - Turma Nacional de
Uniformização, publicada no DJ de 11-09-2006, p. 595, ‘in verbis’: “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 instâncias
inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverão ser anulados para
que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1° grau e a
respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional
sobre a matéria de direito”. 11. Parcial provimento do incidente de
uniformização de jurisprudência, ofertado pela parte autora. Determinação de
remessa dos autos à Turma Recursal de origem para readequação do caso a
premissa jurídica firmada
(PEDILEF 200563030122500, JUÍZA FEDERAL VANESSA VIEIRA DE
MELLO, TNU, DOU 15/06/2012.)

FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. LEI Nº 5.107/66. PRESCRIÇÃO. PRAZO
TRINTENÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATO DE
TRABALHO INICIADO APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 5.705/71. TAXA DE
3% AO ANO. 1. Nos termos da Súmula 398/STJ, "a prescrição da ação para
pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não
atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas". 2. Por se tratar de
prestação continuada que se renova sucessivamente, deve ser observado o lapso
prescricional trintenário em relação a cada parcela. Considerando que a ação foi
proposta em 23/08/2012, estão prescritas as parcelas anteriores a 23/08/1982. 3.
O contrato de trabalho do autor iniciado em junho de 1971 foi encerrado em
dezembro de 1973. Eventual direito a juros progressivos está prescrito, por se
tratar de vínculo contratual extinto em data anterior a 23/08/1982. O mesmo se
diz do contrato iniciado em julho de 1974 e encerrado em abril de 1975. 4.
Quanto ao contrato de janeiro de 1976 - que perdurou até julho de 1999 - não há
direito a juros progressivos porque a Lei 5.705/71 estabeleceu a capitalização
dos juros dos depósitos do FGTS à taxa única de 3% (três por cento) ao ano.
Todos os contratos que se iniciaram após a nova legislação passaram a ser
regidos pela regra do percentual único (RESP 488.675, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ de 01.12.2003). 5. Excluídas as parcelas atingidas pela prescrição,
resta apenas o contrato firmado após a edição da Lei nº 5.705/71. Dessa forma,
não faz jus o autor a qualquer diferença a título de juros progressivos e, por
consequência, à correção acessória dos expurgos inflacionários. 6. Apelação a
que se nega provimento.
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FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TAXA PROGRESSIVA DE JUROS.
RESCISÃO DO CONTRATO ANTERIORMENTE AOS TRINTA ANOS QUE
ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. -
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que se renova mês a mês, a
prescrição atinge, tão-somente, os créditos constituídos antes dos trinta anos
antecedentes à propositura da ação, não havendo falar em prescrição do fundo
de direito de pleitear a aplicação dos juros progressivos nos saldos das contas
vinculadas do FGTS, porquanto o prejuízo causado ao empregado renova-se,
ante a não-incidência da taxa de forma escalonada. - Verificando-se que o autor,
titular da conta vinculada do FGTS, foi admitido no emprego em 07.04.1965,
tendo sua dispensa ocorrido em 30.04.1973, (fl. 16), e, levando-se em conta que
a demanda foi proposta em 09.05.2007 (fl. 02), estão prescritas as parcelas
anteriores aos trinta anos que antecederam à propositura da ação, ou seja,
aquelas anteriores a 09.05.1977. Como a rescisão do contrato de trabalho
ocorreu em 1973, que nos termos do art. 1º da Lei 5.705/71 estabeleceu que a
capitalização seria à taxa de 3% ao ano, portanto, mais de 30 (trinta) trinta anos
do ajuizamento, inexistiram depósitos de FGTS posteriores a essa data, sujeitos
à taxa progressiva de juros, razão pela qual impõe-se a improcedência do
pedido. - Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente o
pedido autoral. - TRF2 - 15/12/2008 - AC 200751020017009 AC -
APELAÇÃO CIVEL – 420212

Sendo espécie de prestação continuada, o efeito prático da prescrição trintenária é que a parte
autora não tem direito à diferença desses percentuais desde sua opção (vez que todas as
parcelas com mais de trinta anos já prescreveram), mas tão somente aquelas devidas em
período anterior ao ajuizamento da ação. Tendo a parte autora ajuizado a ação em 2015, teria
direito à diferença desses percentuais a partir de 1985, mas como seus contratos de trabalho
iniciados no início dos anos 70 foram encerrados antes de três ano de duração, não há que se
falar em progressividade. O contrato posterior, iniciado em 1975, sequer tem direito à opção
da progressividade. 

Ressalta-se e explica-se novamente, como são os depósitos de FGTS que devem sofrer a
progressividade da taxa de juros e não o saldo existente, encerrado o contrato que dá margem
ao pleito em momento anterior à incidência do prazo prescricional trintenário, os posteriores
depósitos originados de novo contrato sem direito à progressividade, por certo, não terão
direito à taxa diferenciada. 

O argumento acerca de a conta fundiária ser uma só e por isso não correr o prazo prescricional
não tem cabimento, dado que a progressão que fala a legislação de regência é sobre aqueles
valores respectivos, do contrato que deu margem para tanto e não sobre todo e qualquer
depósito posterior.

Por conseguinte, acolho alegação de prescrição. Nessas condições, a sentença deve ser
reformada.

Voto por conhecer do recurso e dar provimento a fim de julgar improcedente o pleito. Sem
custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 29-C da Lei nº
8.036/90.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000314510v3 e do código CRC e8b6085e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5015145-84.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA (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. 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.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, 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.

3. 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.”

4. 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 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
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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. 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)

5. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a sentença
recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, entendo por bem negar
provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido 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 do deferimento da gratuidade da
justiça.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000290425v3 e do código CRC 4f618e0f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5014151-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: AGENITO MARTINS COSTA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 14) em face de sentença
que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão do
autor não ter atendido devidamente o Despacho de Evento 04. Em síntese, alega que recebeu
intimação para comparecer na APS; que não houve prévio requerimento
administrativo; que seu pedido foi negado por possuir bens móveis e imóveis.
Contrarrazões no Evento 21.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO
INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA
ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

O juízo a quo indeferiu a Petição Inicial e extingo o processo sem resolução de
mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do NCPC.

A propósito transcrevo o fundamento da sentença atacada (Evento 09):
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Nestes autos, a parte autora busca o restabelecimento do benefício NB 88/519.955.982-2,
concedido de 26.03.2007 (DIB) a 31.10.2014 (DCB).

Conforme se infere do despacho proferido no evento 4, o benefício em tela foi cessado por
não atendimento da parte à convocação realizada pela APS.

Em emenda apresentada no evento 5, a parte autora informou que foi presa em 13.06.2014,
estando reclusa desde 20.09.2017 em regime semiaberto. Além disso, asseverou que teria
procurado o INSS, por meio de sua representante, logo após o bloqueio dos pagamentos em
julho de 2014, para regularização do recebimento do benefício, no entanto teria obtido a
resposta de que teria perdido o direito ao LOAS, por possuir veículos e propriedade rural em
seu nome.

Em que pese estas afirmações, a parte autora não trouxe nenhum documento comprovando
a alegada tentativa de regularização do recebimento do benefício, muito menos esta suposta
análise do INSS acerca de seu direito ao LOAS. Neste cenário, a realidade que permanece é
aquela oriunda do INFBEN anexado ao ev. 1, doc. 6, página 4, dando conta de que o
benefício fora cessado porque não houve atendimento da parte à convocação da APS, seja
por si mesma, seja via procuradora.

E em sendo assim, entendo que a cessação do benefício decorreu por não atuação da parte,
ao invés de por efetiva negativa do INSS ao direito postulado, o que, no final das contas,
implica a inexistência de lide a ser resolvida pelo Poder Judiciário e, consequentemente,
falta de interesse de agir.

Por fim, destaco à parte autora que esta decisão não impede que ela busque em âmbito
administrativo a concessão de novo LOAS/idoso, caso entenda que faça jus ao benefício.

 

Em seu recurso, o autor afirma que seu benefício foi negado “sem nenhuma
exigência por escrito”, sob alegação de que ele possuía em seu nome “02 (dois) carros e um
terreno” (fl. 03). Ainda, afirmou que “não desconhece a parte Recorrente que no caso dos
autos não houve prévio requerimento administrativo propriamente dito convocação na
Agencia Previdenciária Social – CARIACICA”.

Entretanto, o Despacho de Evento 04 intimou a parte autora para
“demonstrar que buscou solução administrativa para a questão, notadamente pelo fato do
motivo de cessação indicar inércia do próprio autor, ou ainda apresentar documentos que
demonstrem sua alegação, isto é, que o benefício foi bloqueado por erro na concessão”,
bem como responder alguns questionamentos. O qual não foi devidamente observado
pelo autor.

Sendo assim, o juízo a quo levou em consideração o documento juntado nos
autos que demonstrou que a suspensão do BPC se deu em decorrência do não
comparecimento do recorrente à convocação realizada pela APS (Evento 01, COMP6, fl.
04).
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Por mais que a parte recorrente alegue que não foi possível realizar seu pedido
na esfera administrativa, não há nos autos qualquer indício material que demonstre hipótese
diferente de que a negativa da autarquia se deu por não comparecimento do beneficiário à
convocação pela APS.

Destaco que aqueles que recebem benefício assistencial ou previdenciário estão
sujeitos a serem convocados periodicamente pelo INSS para realização de perícia médica. No
caso de não comparecimento do beneficiário, este possui prazo legal para justificar sua
ausência e agendar nova perícia.

 Embora o autor tenha juntado documento que demostre que se encontrava
preso em 13/06/2014 nos presentes autos (Evento 05), não demostrou ter justificado sua
ausência de forma tempestiva na seara administrativa. O mesmo não ficou preso em
regime fechado, o que possibilitava a regularização de suas pendências diante do INSS,
pessoalmente ou através de sua representante. Tal fato foi pontuado pela sentença: "Em
emenda apresentada no evento 5, a parte autora informou que foi presa em 13.06.2014,
estando reclusa desde 20.09.2017 em regime semiaberto. Além disso, asseverou que teria
procurado o INSS, por meio de sua representante, logo após o bloqueio dos pagamentos em
julho de 2014, para regularização do recebimento do benefício, no entanto teria obtido a
resposta de que teria perdido o direito ao LOAS, por possuir veículos e propriedade rural em
seu nome."

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
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cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000304556v4 e do código CRC 92f52264.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5004121-93.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ALEX JANDER FERREIRA MONTEIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 23) contra sentença que
julgou improcedente o seu pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Em resumo, aduz que a parte autora possui incapacidade para realização de atividades
laborais; que o juízo a quo se baseou apenas na perícia médica. Requer que seja a sentença do
juízo a quo reformada para conceder o benefício pleiteado na exordial. Contrarrazões no
Evento 26.

VOTO

ASSISTENCIA SOCIAL. LOAS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. MISERABILIDADE NÃO CONSTATADA.
ASPECTOS FÁTICOS DESFAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA.

 

O benefício assistencial previsto 203, inciso no artigo V, da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana ao
indivíduo que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, ou em razão da
idade, não podem por si próprios, ou por meio de recursos familiares, manter o seu sustento.

A Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ao regulamentar o
dispositivo constitucional, em seu artigo 20, para a concessão do benefício assistencial exige
um requisito que é ser a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou portadora de deficiência e duas
condições, quais sejam, não possuir meios de prover à própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo, e
ainda, em seu § 4º, estabelece que o benefício de prestação continuada não pode ser
acumulado com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o
da assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da deficiência, uma vez que a sentença do juízo a quo
indeferiu seu pleito tento julgado inexistente o referido requisito legal.

A propósito transcreve o fundamento da sentença atacada (Evento 17):
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Trata-se de ação visando à condenação do INSS a conceder benefício assistencial de amparo à
pessoa com deficiência, NB 87/703.477.780-3, requerido em 19/3/2018.

O requerimento administrativo foi indeferido porque a renda mensal per capita seria superior
a ¼ do salário mínimo (evento 1, OUT3 - anexo 5).

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).

O requerente não pode ter meios de prover a 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 ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º,
da Lei nº 8.742/93).

A assistente social designada pelo juízo constatou que o autor reside com seu pai, Antônio
Monteiro, 63 anos, pensionista (evento 7).

Foi relatado que o pai do autor é beneficiário de pensão por morte deixada pela mãe do autor
com renda mensal no valor de um salário mínimo.

Tanto atualmente, quanto na época do requerimento administrativo, o valor da renda familiar
per capita equivale a meio salário mínimo. O art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 exige que a
renda familiar per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo.

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 precárias de moradia. O
imóvel está relacionado no Programa Morar Legal ainda em processo de legalização. A
família mora no local há 22 anos. A residência possui três cômodos, um banheiro e um quintal.
O piso é de cimento batido, as paredes não têm reboco e o telhado de telhas de amianto
desgastadas. As fotografias revelam mobiliário com precário estado de conservação.

Não obstante, os gastos mensais são inferiores à renda do grupo familiar (evento 6).

Foram relatados gastos habituais com alimentos e material de higiene e limpeza (R$ 680,00),
gás de cozinha (R$ 65,00), energia elétrica (R$ 65,46), água (R$ 62,69), telefone (R$ 49,99).

As despesas com contratação de serviço de telefonia não podem ser computadas para efeito de
demonstrar insuficiência da renda familiar, uma vez que se trata de gasto supérfluo,
dispensável para a manutenção da subsistência. Ademais, o fato de a família continuar
contratando um serviço supérfluo como esse é incompatível com estado de miserabilidade.
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De acordo com a assistente social, os medicamentos do autor geralmente são obtidos
gratuitamente no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

Não ficou provado que a família do autor não tenha condições de sustentá-lo.
Consequentemente, é desnecessário analisar a existência de impedimento de longo prazo.

A controvérsia suscitada pela parte autora em seu Recurso Inominado cinge-se
ao preenchimento do requisito legal da miserabilidade, uma vez que a sentença do juízo a quo
foi improcedente por não reconhecer a presença de tal requisito.

No tocante à hipossuficiência financeira, observo que o grupo familiar é
constituído por dois membros (o próprio recorrente e seu pai), com renda mensal proveniente
da pensão por morte no valor de um salário mínimo, sendo esta a única renda que o
núcleo familiar aufere.

O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria decidiu pela Declaração de
Inconstitucionalidade, sem nulidade, para as regras que estabelecem os requisitos para a
concessão do benefício de prestação continuada, em razão de proibição da proteção
insuficiente a destinatários da norma do artigo 203, inciso V, da CRFB/1998, reconhecendo a
possibilidade de autorização para que os magistrados, atentos a situações particulares,
aferidas caso a caso, distanciem-se do critério legal.

Quanto ao requisito da miserabilidade da parte requerida e de sua família, o
STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao parâmetro legal objetivo de um
quarto do salário mínimo, declarou a inconstitucionalidade do § 3º, do artigo 20, da Lei
8.742/93, sem nulidade da norma, no sentido de permitir que, por outros critérios, seja aferida
a imperiosa necessidade da parte quanto ao benefício de amparo social.

Por outro tanto, ao julgar o RE 580.963, o STF, com base no mesmo
fundamento, ou seja, proteção insuficiente, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo
único, do artigo 34, do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria de
um salário mínimo. Ademais, apesar do texto do artigo 34, parágrafo único, da Lei
10.741/2003, determinar que somente o benefício de natureza assistencial, seria excluído do
cálculo de renda per capita, não seria plausível que essa interpretação não se estendesse
àqueles cujo benefício previdenciário no valor de um salário mínimo seja oriundo de
aposentadoria por idade ou qualquer outro benefício previdenciário de igual valor, sob pena
de violação aos princípios da razoabilidade e da igualdade.

Entretanto, no caso concreto, verifico que o pai do autor conta com 64, não
sendo considerada idoso segundo a Lei 10.741/2003. Portanto, não há de se falar na
exclusão para o cômputo da renda per capita de benefício recebido no valor de até um
salário mínimo.

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.
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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.

Ademais, as circunstâncias narradas no laudo social, bem como as
declarações prestadas e as fotos anexadas aos autos não evidenciam uma situação de
desamparo material ou mesmo social que reclame a complementação da renda familiar,
através da concessão do benefício de prestação continuada. A situação dos autos retrata a
realidade da maioria das famílias brasileiras que enfrenta dificuldades financeiras, vivendo,
por isso, a vida na simplicidade.

Saliento ainda que, de acordo com as informações apresentadas no Relatório
Social pelo próprio autor, os gastos habituais da família giram em torno de R$ 923,14
(Evento 06 – fl. 03), levando em consideração os gastos com água, energia elétrica,
telefonia, alimentação e gás. Portanto, os gastos habituais da família não chegam a
superar o valor do benefício recebido pelo pai do autor.

No âmbito das ações que tratam de “benefícios assistenciais” que dispensam a
contribuição para previdência social, a análise do julgador deve ser criteriosa, justamente em
razão da finalidade e do alcance que o legislador pretendeu dar ao permissivo legal que criou
os benefícios dessa natureza.

Obviamente, não se está aqui dizendo que o recorrido não seja merecedor da
tutela do Estado, da melhoria de sua condição de vida ou que viva em condições reputadas
ideais, o que se pretende demonstrar é que para o fim específico de constatação da
miserabilidade, para fins da concessão do BPC, não há justificativa para o enquadramento da
parte autora nas hipóteses que autorizam a concessão do BPC. Destaco ainda que, havendo
superveniência de fatos novos, poderá formular novo pedido administrativamente.

Destaco, por fim, que para concessão do BPC necessário se faz a cumulação dos
dois requisitos, quais sejam a existência de deficiência de longo prazo e a constatação de
miserabilidade. Sendo assim, diante da ausência de um desses requisitos, reputo suficiente a
análise da sentença para o indeferimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000313254v3 e do código CRC 5e268d8a.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001052-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: LETICIA NOVAIS CAUS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. A CEF interpôs recurso em face da sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para que os valores cobrados a título de juros de obra após a entrega
das chaves do imóvel sejam restituídos em dobro. Defende que a entrega das chaves não
constitui o termo final da fase de obras e inicial para amortização, pois o contrato diz que a
entrega da última parcela do financiamento da obra que caracteriza o fim da fase de obras e
fica condicionado à verificação da CEF. Aduz que não se verifica qualquer ato ilícito da
CAIXA que pudesse ensejar sua condenação no pagamento de danos materiais, em virtude da
clareza de que não houve falha na prestação de serviço por esta Empresa Pública, muito
menos em dobro, já que não houve comprovação de má fé. Contrarrazões evento 25.

VOTO

2. Cuidam os autos de ação ajuizada pela parte autora com o objetivo de que
seja indenizado das cobranças efetuadas a título de juros de obra após a fase de construção. A
sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a devolução em dobro da
diferença de juros cobrada. Analisando os autos e o entendimento jurisprudencial acerca do
caso, entendo que a sentença merece ser mantida em parte.

3. Sabe-se que a exigência de juros compensatórios, no período de obras, é
assunto amplamente discutido nos tribunais. Entretanto, a segunda turma do STJ, no EResp
670117-PB, pacificou entendimento no sentido de ser legítima a sua cobrança,
desconsiderando a abusividade de cláusula contratual que assim preveja. Observa-se,
reiteradamente, nas decisões dos tribunais, referência à entrega das chaves como marco que
delimita a fase de obras do imóvel. A afirmação de legitimidade da cobrança de juros “antes
da entrega das chaves” permite inferir a prevalência da fase de construção até a ocorrência
desse fato.

4. No REsp 1.441.220 – RJ, o Ministro Ricardo Villas Boas Cuevas assim se
manifestou:

“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.” (grifo nosso).
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5. No REsp 681.724 – DF, o Ministro Paulo Furtado afirmou que "o Tribunal a
quo, ao possibilitar a incidência de juros compensatórios, mesmo antes da entrega das chaves,
trilhou orientação que se coaduna com a desta Corte Superior de Justiça". (grifo nosso).

6. Já no EREsp 670.117 – PB, decisão anteriormente mencionada, o Ministro
Antônio Carlos Ferreira asseverou: “Por isso, 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.” (grifo nosso).

7. Ainda, em julgamento para definir o termo da obrigação de pagamento de
condomínio, o Tribunal Superior decidiu de igual modo, determinando que a entrega das
chaves efetiva a posse do imóvel e a incidência da obrigação:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o
momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o
pagamento das despesas condominiais. 2. No caso vertente, é incontroverso que
o embargante está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais referentes a
período anterior à entrega das chaves. 3. Embargos de divergência providos.
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 489.647 – RJ 2003/0107545-
3 RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).

9. Diante do exposto, entendo ser a entrega das chaves o limite para
encerramento da fase de obras e, por sua vez, o termo inicial da amortização do contrato de
financiamento, bem como considero abusiva toda cláusula contratual que versar de modo
diverso, acarretando onerosidade ao consumidor e vantagem ao fornecedor.

10. Assim, a partir da análise dos autos, ficou caracterizada a falha na prestação
de serviços da CEF, por não ter promovido a amortização do capital mutuado no momento
oportuno, gerando cobrança de valores indevidos ao demandante e enriquecimento sem
causa. Com efeito, as provas indicam que o imóvel não foi entregue na data acertada, razão
pela qual a cobrança de juros se mostrou ilegal.

11. Nada obstante, entendo que a sentença merece reforma relativamente à
condenação da CEF ao pagamento em dobro da diferença dos valores pagos indevidamente a
título de juros pela parte autora. Adoto como razões de decidir o julgado do Superior Tribunal
de Justiça (AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.316.734 - RS (2012/0063084-7):

“(...)O Código de Defesa do Consumidor, muito embora anterior ao Diploma
Civil, regulou - e, em grande parte, rompendo paradigmas então existentes -
diversos institutos, inclusive no que se refere à má-fé do fornecedor, assim
constando em seu art. 42, parágrafo único:
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Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito àrepetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.

O direito à repetição do indébito, como consta no citado dispositivo legal,
não decorre meramente da cobrança indevida, sendo imprescindível, para
tanto, o pagamento e a intenção lesiva, ou seja, a má-fé, que deve ser
comprovada para que haja o indébito em dobro, também chamado de
dobra sancionadora. A esse respeito, veja-se a lição de Leonardo de Medeiros
Garcia, in Direito do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência, 5º ed.,
Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 260:

Para aferição do 'engano justificável' é preciso analisar se não houve culpa por
parte do fornecedor. Se ele provar que não houve negligência, imprudência ou
imperícia de sua parte, ficará isento de indenizar o consumidor pelo dobro da
quantia cobrada.

Apreciando essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
firme no sentido de que só há indébito em dobro diante da comprovação de má-
fé, o que, em outras palavras, significa ser presumida a boa-fé e, não afastada,
comprovadamente, a devolução é simples, e não em dobro. (...)”

12. Notadamente, o próprio TRF2 tem entendimento no sentido de que o
atraso na obra advém de questões relativas à própria construção do empreendimento,
de forma que para devolução em dobro deve ser comprovada a má fé da CEF no ato
entabulado. No caso, a devolução dos valores pagos indevidamente é cabível, porém, não em
dobro, conforme entendimento jurisprudencial:

2015.51.08.084712-3, terceira Turma especializada Des, fed. Ricardo
Perlingeiro

EMENTA

CIVIL. SISTEMA FINACEIRO IMOBILIARIO(SFI).TAXA DE OBRA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SEGURO HABITACIONAL.
VENDA CASADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SFH.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. SUSPENSÇÃO DA COBRANÇA DOS ENCARGOS REFERENTE À
FASE DE CONSTRUÇÃO. TAXA DE OBRA. ART.42 DO cdc. REPETIÇÃO
EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MÁFÉ DO CREDOR. PRECDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DANO
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MORAL CONFIGURADO. CONRABNÇA INDEVIDA. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CEF DESPROVIDO.

 “(...) Descabe a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que
não basta apenas a ocorrência de cobrança indevida, é necessário, também, que
haja uma conduta dolosa ou culposa, o que segundo entendimento do STJ e
deste tribunal, constitui requisito necessário à devolução em dobro de valores
pagos” (c. TRF2, 5ª Turma especializada, AC 01216158720144025168, Rel.
dês. Fed. Marcello Ferreira de Souza Granado), no caso não há nos autos
comprovação de má fé na cobrança efetivada pela CEF.”(...)

13. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento
apenas para reformar a parte da sentença que determina a devolução das parcelas pagas
indevidamente em dobro. Assim, a devolução dos valores deve se dar de forma simples, e não
em dobro, mantendo-se todos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do Enunciado nº 97 do FONAJEF e 56 das TR/ES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320907v3 e do código CRC 4a98dcff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5001537-50.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado apresentado pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente, condenando o INSS à concessão do benefício pensão por morte desde
06/12/2017. Pugna pela exclusão do valor estabelecido a título de astreintes (R$ 500,00 por
dia) e pela aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) nos critérios de juros moratórios e
correção monetária ( TR + 0,5% ao mês) até que o ordenamento jurídico positivo sobre o
ponto venha a ser alterado; ou, ao menos, seja definida a modulação dos efeitos da Decisão
proferida no RE 870.947. Contrarrazões apresentadas (evento 33).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO
ACOLHIMENTO DA TESE DO INSS. ASTREINTES. REDUÇÃO PARA 100 POR DIA,
PRESERVADA A RAZOABILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

Quanto à correção monetária 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 (artigo 5º, XXII, da CRFB/88,
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 de juros de mora ocorre desde a citação, conforme
estipulado em sentença, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97,
com redação alterada pela Lei 11.960/09. No tocante ao índice de correção reputo que razão
não assiste ao INSS, tendo em vista que este juízo concorda com o afastamento do art. 1º F,
sendo indevida qualquer modulação tendo como parâmetro as datas apontadas.
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Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judicias pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
reiteração de determinada ordem, 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, como
feito naquele julgado. 

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

Noutro ponto, o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer
determinada (30 dias), além de razoável, como dito, é praxe nesta Justiça Federal e vem
sendo observado pela Autarquia Previdenciária a contento, devendo permanecer nestes
parâmetros.

Por estes fundamentos, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E,
NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente 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. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000310834v3 e do código CRC 0906fdae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5002732-73.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SABRYNA BONICEN CHIABAI (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: SANTA BONICEM CHIABAI (CURADOR) (AUTOR)

RELATÓRIO

O INSS interpôs recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido autoral, condenando a Autarquia a conceder o benefício pensão por morte mediante o
desdobramento do benefício NB 21/100.331.737-2. Sustenta, em síntese, a perda da qualidade
de dependente da autora ao completar 21 anos, alegando que ela não era inválida àquele
tempo. Contrarrazões apresentadas (evento 41)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. FILHO
MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO. POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO A QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

 A concessão do benefício previdenciário rege-se pela Lei vigente à época dos
fatos, in casu, à época do óbito. Trata-se da aplicação do princípio tempus regit actum. A
requerente pretende receber a pensão em razão do falecimento de seu pai, David Chiabai.

No caso, o óbito da instituidora e sua qualidade de segurado do RGPS não são
pontos controversos. A celeuma gira em torno à qualidade de dependente do requerente. Pois
bem. O pai da autora faleceu em 23/09/2007, ocasião em que a autora, nascido em
07/05/1962, tinha 45 anos de idade. A lei 8.213/91 dispõe o seguinte:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

I – 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;

(...)

 

4. Pela leitura da sentença recorrida, entendo que a mesma enfrentou todas as
questões suscitadas e merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Confira-se:
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“Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder pensão por morte
desde o requerimento administrativo, em 10/11/2016.

A autora é filha de David Chiabai (evento 1_RG8). O pai do autor faleceu em 23/9/2007
(evento 25_PET3, fl. 3).

Quando faleceu, o pai da autora era beneficiário de aposentadoria por tempo de
contribuição (evento 25_PET3, fl. 10). Não há controvérsia sobre a qualidade de
segurado do pai da autora na data do óbito.

Com o óbito do pai, a mãe da autora passou a receber pensão por morte com DIB em
23/9/2007 (evento 25_PET3, fl. 9).

A autora formulou requerimento administrativo de pensão por morte em 10/11/2016. O
INSS se recusa a conceder o benefício sustentando que a autora não se qualificava
como dependente do pai na data do óbito.

A autora pretende receber a pensão por morte na condição de filho maior 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”.

“No STJ, em decisão monocrática negando seguimento ao REsp n. 608.288/RS, decidiu-
se expressamente que “a lei previdenciária entende ser dependente tanto o filho menor
de 21 anos, se não emancipado, quanto o maior inválido”; e “são, portanto, duas
situações distintas. Logo, não há óbice na concessão de benefício à dependente maior e
inválido, mesmo que emancipado, desde que a incapacidade apresente-se no momento
do óbito do segurado”. O TRF da 2ª Região tem precedente no sentido de que
“independente de idade o filho inválido não perde a qualidade de dependente do
segurado, pouco importando se adquirida a invalidez após a maioridade”1. Assim
também já decidiu o TRF3:

“(...) I – Depreende-se do texto legal que um dos dependentes do segurado é o filho
inválido. A lei não condiciona que a invalidez deva existir desde o nascimento ou tenha
sido adquirida até aos 21 anos para que o filho possa ser considerado beneficiário. O
que a norma considera para estabelecer a relação de dependência do filho em relação
ao seu genitor é a invalidez, seja ela de nascença ou posteriormente adquirida” (AC n.
1207966/SP, 6ª Turma, rel. Juiz David Diniz, J 19/2/08, DJ 5/3/08, p. 730).

O TRF da 4ª Região foi além e concluiu, com base no texto legal (ou melhor, em sua
omissão), que mesmo o matrimônio do filho maior inválido não exclui a dependência
presumida em relação a seus pais. Destacou o relator em seu voto que “(...) tratando-se
de restrição de direito, não pode obviamente decorrer de analogia. A perda da condição
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de dependente somente pode decorrer de situação expressamente prevista em lei”.2 Em
síntese, a Lei n. 8.213/91, em seu art. 16, lista entre os dependentes preferenciais o filho
não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, não fazendo para o último a exigência
de que o início da invalidez ocorra anteriormente à emancipação ou aos 21 anos de
idade. O inciso I do citado dispositivo legal utiliza a conjugação alternativa “ou”; logo,
para ser considerado dependente basta que o filho seja inválido, independentemente de
quando tiver ocorrido esse fato, não impondo a lei qualquer outro requisito. Desse
modo, em virtude da previsão legal e da interpretação que lhe é conferida pelos
tribunais, mesmo que o filho perca a condição de dependente pelo requisito etário ou
pela emancipação por outro motivo, readquire essa qualidade (e torna a ser
beneficiário do RGPS) caso venha a se tornar incapaz, e tem direito aos benefícios de
pensão por morte e de auxílio-reclusão se esse fato for anterior ao óbito ou à prisão do
segurado, respectivamente. Relembrando, essa dependência é presumida, considerando
o disposto no § 4º do art. 16, que também não faz qualquer diferenciação acerca do
momento em que surgir a invalidez, havendo controvérsia somente sobre a natureza da
presunção (absoluta ou relativa).”3

Essa 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 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.

Desse modo, para qualificar-se como dependente e receber a pensão por morte
instituída pelo pai, a autora precisa comprovar que a invalidez consolidou-se antes de
23/9/2007, data do óbito do pai.

Foi realizada perícia médica judicial em 12/7/2018. A perita nomeada pelo juízo,
especialista em psiquiatria, diagnosticou esquizofrenia paranoide (evento 18, quesito 2).
Relatou apatia, embotamento afetivo, empobrecimento cognitivo e sinais de doença
crônica (quesito 4). Concluiu que há incapacidade total para o exercício de qualquer
atividade profissional (quesitos 6 e 7). Considerou que a incapacidade consolidou-se
antes de 23/9/2007, data da morte do pai (quesito 8). Estimou que a incapacidade deve
ter tido início em 1982 (quesito 9).
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O INSS alegou que o CNIS demonstra que a autora menteve dois vínculos de emprego,
respectivamente nos períodos de 1º/6/1988 a 6/11/1991 e de 2/1/1992 a 10/5/1994
(evento 25_CONT1).

O fato alegado pelo INSS realmente coloca em dúvida a estimativa realizada pela perita
de que a incapacidade tenha se iniciado em 1982. Contudo, não afasta a conclusão de
que a autora já estava inválida em 23/9/2007, data do óbito do pai.

A perita atestou com segurança que a invalidez já estava consolidada em 23/9/2007,
tendo em vista os sinais de evolução da patologia apresentados e considerando tratar-se
de doença crônica. Além disso, a autora já se encontrava interditada para os atos da
vida civil desde 24/7/2007 (evento 1_OUT10).

A conjugação desses elementos permite concluir que a invalidez da autora já estava
estabelecida na data do óbito do pai. Isso basta para que a autora se qualifique como
dependente para fins previdenciários.

A autora, portanto, tem direito à pensão por morte. Nesse ponto, acolho o parecer do
Ministério Público Federal pela procedência do pedido (evento 28).

A autora pediu a concessão da pensão por morte desde o requerimento administrativo,
em 10/11/2016. Ocorre que, como já foi apontado, a partir do óbito do pai, a mãe da
autora passou a receber pensão por morte. A mãe da autora, que também é sua
curadora (evenot 1_OUT10), já vem recebendo o valor integral da renda mensal da
pensão por morte (evento 25_PET3, fl. 9). A autora, portanto, não tem direito a valores
retroativos de pensão, mas apenas à sua inclusão como co-beneficiária.

 

 De fato, conforme apurado pela perícia médica realizada pelo juízo, ficou
demonstrado que a autora já se encontrava incapacitada em momento anterior ao falecimento
de seu pai, em razão de ser portadora de esquizofrenia paranoide. Em verdade, a perita
também indicou como possível data de início de incapacidade o ano de 1982. Ademais,
observa-se que a autora se encontra interditada em razão da doença que lhe acomete,
conforme documentos apresentados nos autos (evento 01 – OUT 10).

 Considerando que, conforme pontuado pela decisão recorrida, a lei não exige
que a invalidez seja anterior ao momento em que o dependente completa 21 anos, para que
seja considerado dependente, basta que a incapacidade seja anterior ao óbito. No presente
caso, conforme indicado anteriormente, o próprio INSS reconheceu a incapacidade do autor,
ao menos desde 1982, durante perícia médica realizada no bojo do processo de concessão de
pensão por morte (evento 18).

Dessa forma, tendo em vista que o óbito de seu pai ocorreu em 2007, observa-se
que, claramente, a incapacidade que lhe acomete é muito anterior ao falecimento de seu
genitor.

Diante disso, entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.
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Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), e sem condenação
em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. nº 9.289/96).

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000310837v3 e do código CRC 222b67e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5002193-07.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AMARILDO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

O INSS interpôs recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido
autoral, condenando a Autarquia a conceder o benefício pensão desde a data do óbito.
Sustenta, em síntese, a perda da qualidade de dependente da autora ao completar 21 anos,
alegando que ela não era inválida àquele tempo. Contrarrazões apresentadas (evento 35).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. FILHO
MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO. POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO A QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

A concessão do benefício previdenciário rege-se pela Lei vigente à época dos
fatos, in casu, à época do óbito. Trata-se da aplicação do princípio tempus regit actum. O
requerente pretende receber a pensão em razão do falecimento de sua mãe, Cilda Farias.

No caso, o óbito da instituidora e sua qualidade de segurado do RGPS não são
pontos controversos. A celeuma gira em torno à qualidade de dependente do requerente. Pois
bem. A mãe do autor faleceu em 07/03/2018, ocasião em que a autor, nascido em 15/08/1970,
tinha 47 anos de idade. A lei 8.213/91 dispõe o seguinte:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

I – 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;

(...)

Pela leitura da sentença recorrida, entendo que a mesma enfrentou todas as
questões suscitadas e merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Confira-se:

“Pretende a parte autora a condenação do INSS a conceder pensão por morte na
condição de filho inválido de Cilda Farias.

A mãe do autor era beneficiária de aposentadoria por idade desde 29/12/1998 (doc. 08
do evento 1, OUT7), tendo falecido em 07/03/2018 (doc. 06, evento 1, CERTOBT5).
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O autor 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 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 inexistem elementos ao menos indicativos da cessação da invalidez do
demandante.

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 após a
maioridade, o que 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 07/03/2018.

Dessa forma, tenho que os elementos dos autos são capazes de produzir um juízo de
certeza acerca da qualidade de dependente do autor em relação à instituidora do
benefício, no momento do óbito, não existindo qualquer circunstância capaz de impedir
que o demandante receba o benefício de pensão por morte. Todavia, o termo inicial do
benefício é partir da data do óbito, haja vista que contra o demandante, na condição de
absolutamente incapaz, não corre a prescrição (CC/02, art. 198, inciso I).
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De fato, conforme apurado pela perícia médica realizada pelo juízo, ficou
demonstrado que a autor já se encontrava incapacitada em momento anterior ao falecimento
de sua mãe, em razão de ser portador de retardo mental leve/moderado. Em verdade, o perito
pôde afirmar que, ao menos, o recorrido se encontrava incapacitado desde 28/01/2014, com
base nos laudos apresentados.

Considerando que, conforme pontuado pela decisão recorrida, a lei não exige
que a invalidez seja anterior ao momento em que o dependente completa 21 anos, para que
seja considerado dependente, basta que a incapacidade seja anterior ao óbito. No presente
caso, conforme indicado anteriormente, o próprio INSS reconheceu a incapacidade do autor,
ao menos desde 2014, durante perícia médica realizada no bojo do processo de concessão de
pensão por morte (evento 13).

Dessa forma, tendo em vista que o óbito da mãe do recorrido ocorreu em 2018,
observa-se que, claramente, a incapacidade que lhe acomete é muito anterior ao falecimento
de sua genitora.

Diante disso, entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), e sem condenação
em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. nº 9.289/96).

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000310838v2 e do código CRC 9bf726c2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5006660-32.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILZA MARIANA DA ASSUNCAO RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado apresentado pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente o pedido autoral, condenando a Autarquia a conceder o benefício pensão
por morte desde 29/12/2017. Alega que houve a perda da qualidade de segurado do falecido
antes que ele completasse o recolhimento de 120 contribuições, pois deixou de contribuir
entre os períodos de 05/2008 a 08/2009, de 08/2011 a 11/2012 e de 08/2013 a 11/2014. Não
foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO
INSTITUIDOR. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. RECOLHIMENTO DE
MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES SEM INTERRUPÇÃO QUE ACARRETE PERDA
DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECEBIMENTO DE SEGURO DESEMPREGO
NO INTERVALO GARANTE NOVA EXTENSÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

A concessão do benefício pensão por morte a pressupõe o preenchimento de três
requisitos, quais sejam: ocorrência do óbito, qualidade de segurado do instituidor e qualidade
de dependente em relação ao instituidor. No presente caso, somente é controversa a qualidade
de segurado do falecido.

Afirma o INSS que o autor não computou 120 contribuições sem perder a
qualidade de segurado, pelo que não faria jus à extensão do período de graça prevista no art.
15, § 1º, da Lei n. 8.213/91.  De fato, razão lhe assiste.

Ao observar os períodos computados pela sentença para somar as 120
contribuições, observa-se que o autor perdeu a qualidade de segurado durante alguns
intervalos.  Nesse sentido, os seguintes períodos foram computados pelo juízo sentenciante
com o fim de prorrogar o período de graça:  

Período:                                       Contribuições:     

01/12/2014 a 14/10/2015............. 11

19/12/2012 a 31/07/2013............. 08.............

12/07/2011 a 26/08/2011............. 02.............
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16/08/2010 a 14/01/2011............. 06

01/09/2009 a 12/01/2010............. 05

01/11/2006 a 12/04/2008............. 18.............

04/03/2006 a 06/09/2006............. 07

16/08/2005 a 02/01/2006............. 06

01/10/2004 a 29/12/2004............. 03

02/02/2004 a 04/03/2004............. 02

01/02/2001 a 10/03/2003............. 26

01/04/1999 a 14/08/2000............. 17

06/01/1998 a 03/02/1998............. concomitante

01/02/1996 a 26/08/1998............. 31

No que toca a extensão do período de graça em razão do recolhimento de 120
contribuições ininterruptas, assim dispõe o art. 15, §1º, da Lei n. 8.213/91:

§ 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

Da leitura do dispositivo se conclui que, para fazer jus à extensão, a lei exige
somente que parte tenha recolhido mais de 120 contribuições sem que ocorra a perda da
qualidade de segurado. O INSS alega que "No caso em análise, ocorreu perda da qualidade
de segurado antes do falecido completar 120 contribuições, pois nos seguintes períodos o
falecido não recolheu contribuições previdenciária: De 05/2008 a 08/2009, de 08/2011 a
11/2012 e de 08/2013 a 11/2014.

No caso dos autos, verifica-se que, durante os intervalos considerados pela
sentença, ele não perdeu a qualidade de segurado entre 12/04/2008 e 01/09/2009, uma vez
que, durante o período, recebeu 5 parcelas referente a seguro desemprego (conforme
evento 21 resposta1), o que prova a situação de desemprego voluntário ensejante de
extensão do período de graça por mais 12 meses (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.213/91)

Assim, ele somente teria perdido a qualidade de segurado em 16/12/2012,
tendo acumulado,nos períodos anteriores, 123 contribuições sem que houvesse a perda
da qualidade de segurado. Assim, conclui-se que ele faz jus à extensão do período de
segurado por mais 12 meses, até 16/12/2018. 
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Neste ponto, importante ressaltar que não se exige que as 120 contribuições
previdenciárias que autorizam a extensão do período de graça, tenham sido feitas ao
tempo do óbito, uma vez que não existe previsão legal nesse sentido. Ou seja, se em algum
momento, durante seu histórico de recolhimentos, o segurado conseguiu recolher mais de 120
contribuições sem a perda da qualidade de segurado, faz ele jus à extensão do período de
graça na forma prevista no art. 15, § 1º, da Lei n. 8.213/91.

Diante disso, sendo certo que ele faleceu em 29/12/2017, tem-se que ele possuía
qualidade de segurado no momento do falecimento, pelo que a sentença deve ser mantida,
fazendo jus a autora ao recebimento do benefício concedido.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.Condeno o INSS em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), e sem condenação
em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. nº 9.289/96).

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000325012v6 e do código CRC 362b89e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5004878-53.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ADINAIR BATISTA QUADRA (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 tal índice deveria ser estendida 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
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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 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.
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Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 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.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000328069v1 e do código CRC 81764f10.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5000011-05.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NATANAEL ELER (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 tal índice deveria ser estendida 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
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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 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.
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Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 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.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000320341v1 e do código CRC 1e342109.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5003903-65.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com as seguintes
características: pretende a condenação do réu a aplicar o índice IRSM aos salários-de-
contribuição anteriores à competência de março de 1994 e, consequentemente, revisar o valor
da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário, inclsive a partir dos novos tetos
previdenciários vigentes.

Sentença: julgou improcedente o pleito, em razão da ocorrência da decadência no que se
refere ao IRSM, dado que o benefício foi concedido há mais de dez anos do ajuizamento da
demanda, bem como em razão do valor inferior ao teto quando da concessão.

Razões do recorrente: diz que, não há que se falar em decadência no presente caso, dado que
há determinação legal para a revisão administrativa do benefício (MP nº201/2004, convertida
na Lei10999/2004), 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. Quanto ao teto, pede seja aplicado o entendimento do STF.

VOTO

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
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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.

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,
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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
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caráter alimentar, destinado à preservação das condições mínimas existenciais
do indivíduo e 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
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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.)

Por essa razão, o pleito nao subsiste, ja que o beneficio foi concedido em 1997 e a demanda
ajuizada apenas em 2018.
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Portanto, em razão da decadência – ajuizamento da demanda mais de 10 anos desde
26/7/2004 -, bem como seu benefício não ter sido elencado entre aqueles que sofreriam a
revisão administrativamente, não faz jus à revisão pretendida.

Por fim, quanto aos tetos, também restou demonstrado que desde a concessão o benefício nao
restou restrito àquele limite, logo, a revisão a que a parte autora diz fazer jus, teoricamente,
não se confirma em razão de suas características.

Nessas condições, voto por conhecer do recurso e a ele negar provimento, com a
fundamentação supra. 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.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321649v2 e do código CRC f38ac6bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:36
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RECURSO CÍVEL Nº 0031124-92.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HODENIR GOBBI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, bem como o pagamento dos
valores atrasados com correção monetária pelos índices do INPC ou mesmo 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 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, ao passo que os juros de mora,
desde a citação, será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir de sua
vigência.

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, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURO DO INSS, nos
termos da fundamentação supra. 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. 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000321623v1 e do código CRC e1ab9c26.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5012459-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BADKE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pleiteia a retificação de seus salários de
contribuição e assim a revisão da RMI de seu benefício previdenciário.

Sentença: julgou improcedente o pleito, em razão do decurso do prazo decadencial de 10 anos
entre a concessão/pagamento administrativo e o ajuizamento da demanda.

Razões do recorrente – parte autora: diz que o STJ reconhece que a decadência somente se
aplica aos benefícios concedidos posteriormente a 27/06/1997, quando da entrada em vigor da
MP nº1523-9/97, transformada na Lei nº 9.528/1997, além do que, como se trata de questões
não suscitadas ou conhecidas quando do ato de concessão, não haveria que se falar em
decadência, ao passo que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, de igual forma não há
de se observar tal instituto.

Processo retirado de pauta, em razão de sustentação oral e debates. Segue o voto, conforme
entendimento da 2ª Turma Recursal.

VOTO

Pois bem, como se trata de benefício concedido/pago há mais de dez anos do ajuizamento da
demanda, a revisão de sua RMI é impossível, tendo em vista que de fato
houve consumação da decadência quanto a tal pedido.  

A tese de que o prazo decadencial somente teria vez para benefícios concedidos a partir de
27/06/1997 não mais resiste, eis que o tema foi julgado pelo STF no RE nº 626.489 e no
sentido contrário a sua pretensão.

Sobre o tema, ainda, cabe registrar inicialmente que o exame recai sobre a eficácia temporal
da Medida Provisória nº. 1.523-9/1997 - posteriormente convertida na Lei nº. 9.528/1997 –,
mais precisamente sobre a aplicabilidade do prazo decadencial por ela estatuído para revisão
de ato concessório de benefício previdenciário anterior à data de entrada em vigor daquele
diploma normativo.  

E para propiciar uma melhor compreensão da questão posta em juízo, convém sumariar o
histórico da legislação que rege o tema.
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O art. 103 da Lei nº.  8.213/1991, em sua redação original, não previa prazo decadencial para
a revisão dos atos de concessão dos benefícios previdenciários, referindo-se apenas à
prescrição das parcelas não pagas. Ocorre que em 27.06.1997, com a edição da Medida
Provisória nº. 1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei nº. 9.528/1997, foi conferida
nova redação ao mencionado dispositivo legal, o qual passou a prever prazo de 10 (dez) anos
para se pleitear a revisão do cálculo da renda mensal inicial. Posteriormente, adveio a Lei nº.
9.711/1998 reduzindo aludido prazo decadencial para 5 (cinco) anos. Atualmente, no entanto,
o art. 103 da Lei nº. 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 10.839/2004, fixa em 10 (dez)
anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário
para pleitear a revisão do ato de concessão de benefício, considerando como termo a quo o dia
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou do dia da ciência do
indeferimento definitivo no âmbito administrativo.

Pois bem. Durante algum tempo a jurisprudência divergiu acerca da retroatividade do prazo
decadencial introduzido pela Medida Provisória nº. 1.523-9/1997 para revisão de ato
concessório de benefício concedido antes da data de sua entrada em vigor, tendo o Superior
Tribunal de Justiça sufragado inicialmente o entendimento pela irretroatividade da referida
norma, ao argumento de que: “somente pode atingir as relações jurídicas constituídas a partir
de sua vigência, vez que a norma não é expressamente retroativa e trata de instituto de direito
material” (REsp nº 479.964/RN, Sexta Turma), a Corte Especial, no julgamento do MS nº
9.157/DF (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 07/11/2005).

Contudo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº
1.309.529/PR, realizado no dia 28 de novembro de 2012 sob o regime de recurso repetitivo
(art. 543-C do Código de Processo Civil e RES. n º. 8/2008-STJ), consolidou o entendimento
que já vinha ganhando espaço na jurisprudência no sentido de que o prazo decadencial de dez
anos introduzido pela Medida Provisória nº1.523-9/1997 na redação do art. 103 da Lei nº.
8.213/1991 também se aplica aos benefícios concedidos antes de sua entrada em vigor,
havendo de ser considerado, no entanto, como termo a quo para cômputo do lapso extintivo
do direito a data de entrada em vigor da inovação legislativa, a dizer, 28.06.1997. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO
DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MP N. 1.523-9/1997. RECURSO
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ). 
Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, instituído pela
MP n. 1.523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, no direito de revisão dos
benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo,
com o termo a quo a contar da vigência da MP. Até o advento da MP n. 1.523-
9/1997 (convertida na Lei n. 9.528/1997) não havia previsão normativa de prazo
decadencial da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário.
Todavia, com a nova redação dada pela referida MP ao art. 103 da Lei n.
8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social), publicada em 28/6/1997,
ficou estabelecido ser de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão
de benefício. Portanto, até 27/6/1997 – dia anterior à publicação da referida MP
–, qualquer segurado poderia exercer seu direito de revisão do benefício, não
havendo previsão para fulminar tal direito pelo decurso futuro de prazo.
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Entretanto, a contar de 28/6/1997, com a publicação da inovação legal citada, os
mesmos segurados continuaram a poder exercer seu direito de revisão, mas
desta vez sob novo regime jurídico, isto é, com prazo de 10 anos a contar da
alteração legislativa (MP n. 1.523-9/1997). Assim, relativamente aos benefícios
anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito de
revisão é a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo
decenal. Ademais, o suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art.
103 da Lei n. 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao
benefício previdenciário. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio
jurídico, e não é possível que lei posterior imponha a modificação ou extinção.
Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado
alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito
exercitável de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico. Por
conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a aplicação da
citada norma sobre o direito de revisão das prestações concedidas antes da
instituição do prazo decadencial. Portanto, a lei nova se aplica às situações
jurídicas anteriores, mas o termo inicial do prazo decadencial deve ser a contar
da vigência da norma instituidora (28/6/1997). Precedentes citados: REsp
1.303.988-PE, DJe 21/3/2012, e AgRg no AREsp 103.845-SC, DJe 1º/8/2012.
(REsp 1.309.529-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2012. 1ª
Seção). (grifei)

Desse modo, os benefícios com DIB anterior a 28.06.1997, data inicial de vigência da referida
Medida Provisória, estarão impedidos de serem revistos a partir de 28.06.2007. Mais
precisamente, em 01.08.2007 - 10 (dez) anos contados do “dia primeiro do mês seguinte ao do
recebimento da primeira prestação” ocorrido após o início da vigência da MP n º 1.523-
9/1997 -  operou-se a decadência das ações que visem à revisão do ato concessório de
benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997.

Consigne-se: outro não era o entendimento consagrado no âmbito das Turmas Recursais do
Rio de Janeiro. Confira-se: 

Enunciado 63

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 2007.51.51.018031-4/01. Aprovado na
Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 04/09/2008 e publicado no
DOERJ de 10/09/2008, pág. 139, Parte III).

Na mesma senda o Enunciado nº 16, editado no I Fórum Regional de Direito Previdenciário
da 2ª Região (I FOREPREV) em março de 2009, verbis: “Decai em 10 anos o direito de
pleitear a revisão do ato concessório dos benefícios concedidos anteriormente a 28.06.97 (data
da edição da MP 1.523-9), sendo o termo inicial o dia 01.08.97”. 
Posteriormente, foi a vez da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região consolidar sua jurisprudência na
Súmula n º 08, a qual contou com a seguinte redação: 
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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)

Não discrepa desse raciocínio o entendimento consagrado na Súmula nº 64 da Turma
Nacional de Uniformização – TNU, verbis: o direito à revisão do ato de indeferimento de
benefício previdenciário ou assistencial sujeita-se ao prazo decadencial de dez anos. (DOU de
23.08.2012, p. 00070)

Citem-se, por fim, os seguintes precedentes desta Turma Recursal do Espírito Santo:
2007.50.50.004060-8/01, de relatoria do MM. Juiz Federal Alexandre Miguel; e
2008.50.50.001913-2/01, de relatoria do MM. Juiz Federal José Eduardo Nascimento.

Portanto, de se dizer que eventual recurso interposto pela parte autora quanto ao 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. 

Quanto às demais teses tão costumeiramente suscitadas, elas também não se sustentam.
Ora, nas ações em que se busca a condenação do INSS a revisar o benefício
previdenciário, em razão do cômputo equivocado de salário de contribuição ou mesmo
ausência de averbação de determinados períodos comuns ou especiais, assim como a
correção de índices anteriores à concessão (a menor), por certo estamos diante de um ato
revisional da concessão (viciada por qualquer motivo), pois contra ela se insurge. O resto
é mera questão de semântica jurídica. Pensar de forma distinta ou como defendido pelo
recorrente, de que somente se aplica o prazo decadencial para aquilo que
apreciado/discutido/reclamado na concessão, conforme REsp nº 1407710/PR de
08/05/2014, tornaria letra morta tal instituto jurídico. 

Portanto, se o que se busca é corrigir o salário de contribuição e com isso o cálculo do
benefício dito equivocado, logo, houve sua análise no âmbito administrativo e a partir do
alegado vício caberia a competente reclamação administrativa/judicial no prazo
previsto.

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, inclusive para o pedido em apreço (pedido de revisão mediante reconhecimento
de tempo especial). 

Todavia, o pedido de desaverbação dos períodos recolhidos como Celetista relativamente
aos interstícios de 10/08/1978 a 25/04/1980, 01/09/1985 a 31/12/1989, 17/06/1986 a
31/12/1989, 01/01/1993 a 02/01/1996, e períodos os recolhidos como contribuinte
individual 09/1978 a 10/1978, 02/1984, 09/1985 a 12/1989, 01/1990 a 03/1990, 05/1996 a
12/1996, 01/1997 a 04/1997, 06/1997 a 10/1997, 12/1997, 02/1998 a 12/1998, 02/1999 a
12/1999, 02/2000 a 08/2000 e subsequente expedição da CERTIDÃO DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO em favor do autor com os períodos desaverbados, por se tratarem de
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recolhimentos concomitantes desnecessários para a concessão do benefício de
aposentadoria (aproveitamento em regime próprio de previdência), verifica-se que não
foi objeto de análise administrativa quando do requerimento da primeira aposentadoria,
tendo em vista que o interesse de agir, nesse pormenor, somente surgiu em momento
posterior, não havendo que se falar em decadência, na forma da Súmula 81 da TNU. A
Turma, entendendo pela possibilidade de eventual abertura para dilegência probatória,
conforme sustentação oral, decide por anular a sentença para análise do mérito de
pedido de desaverbação. 

Desta forma, cabe ao Juízo sentenciante a apreciação do feito, com análise das provas e
instrução processual, sob pena de supressão de instância quanto ao pedido mencionado em
epígrafe.

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, anulando a
sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para fins de averiguação do
pedido de desaverbação relativamente aos interstícios de 10/08/1978 a 25/04/1980,
01/09/1985 a 31/12/1989, 17/06/1986 a 31/12/1989, 01/01/1993 a 02/01/1996, e períodos os
recolhidos como contribuinte individual 09/1978 a 10/1978, 02/1984, 09/1985 a 12/1989,
01/1990 a 03/1990, 05/1996 a 12/1996, 01/1997 a 04/1997, 06/1997 a 10/1997, 12/1997,
02/1998 a 12/1998, 02/1999 a 12/1999, 02/2000 a 08/2000 e subsequente expedição da
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO em favor do autor com os períodos
desaverbados. Sem condenação em custas, nem ao pagamento da verba honorária, tendo em
vista o disposto nos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000247810v9 e do código CRC d8dccfa8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:39
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RECURSO CÍVEL Nº 0003042-17.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: KEROLEN DE AVILA COMERIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente o seu pedido
de concessão do benefício auxílio-maternidade. Argumentou, em síntese, que apresentou
início de prova material de existência do vínculo empregatício, uma vez que consta de sua
CTPS anotação feita pela empresa Automax Serviços Automotivos LTDA, entre 24/01/2012
e 30/05/2015. Contrarrazões apresentadas (evento 42).

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. FALTA DE QUALIDADE DE
SEGURADO DO DE CUJUS. VÍNCULO TRABALHISTA RECONHECIDO
MEDIANTE ACORDO FIRMADO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
NECESSIDADE DE OUTROS INDÍCIOS QUE COMPROVEM A PRESTAÇAO DE
TRABALHO DURANTE O PERÍODO ALEGADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA
31 DA TNU. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.

O benefício salário-maternidade é devido à trabalhadora nos termos fixados
pelo art. 71 da Lei n. 8.213/91, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre
28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e
condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.

No presente caso, a filha da autora nasceu e, 23/01/2015 (evento 01, OUT8). Do
extrato do CNIS da recorrente (evento 09 OUT 15), observa-se que a última contribuição em
seu nome foi vertida em 06/2009, de modo que, a princípio, ela não mais possuiria qualidade
de segurada do RGPS no momento do nascimento de sua filha.

Entretanto, alega que trabalhou como empregada, pelo período de 02 anos e 05
meses, para a empresa Automax Serviços Automotivos LTDA, sem que referida empresa
recolhesse os valores relativos à contribuição previdenciária.

Para corroborar sua afirmação, apresentou ata de audiência (evento 01 OUT10)
realizada nos autos do processo n. 0000280-63.2014.5.17.0007, em que foi firmado acordo
entre a recorrente e a requerida, por meio do qual esta se comprometeu a pagar à autora o
valor de R$10.000,00, de natureza indenizatória. Ainda, a autora entregou sua CTPS à
reclamada, para que esta procedesse à anotação, com admissão em 24/01/2012 e baixa em
10/05/2014 e salário de R$1.000,00.
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No que se refere a casos como o presente, a TNU, a princípio, entendia que a
sentença homologatória de acordo, proferida pela Justiça Laboral, constitui início de prova
material para fins previdenciários, devendo, contudo, ser complementada pela colheita da
prova oral. Neste sentido, foi editada a Súmula 31 da TNU: “A anotação na CTPS decorrente
de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins
previdenciários”. Contudo, a própria TNU já reconheceu a existência de divergência entre o
entendimento encampado pela Súmula 31 e aquele que vem sendo adotado, majoritariamente,
pelo STJ - o que culminou no processamento do PUIL 293, no âmbito do STJ.

Nesse sentido, a TNU vem se abstendo de aplicar a Súmula 31 no exame de
admissibilidade dos recursos interpostos, tendo em vista que já foi reconhecida, ao menos em
tese, a divergência de entendimento sufragado pela Súmula 31 da TNU e o entendimento
majoritário do STJ sobre o tema (PUIL 293/PR), conforme decisões reiteradas no âmbito da
TNU nesse sentido (DECISAO MONOCRATICA Número 0512047-74.2015.4.05.8300
Classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Relator(a) LUÍSA HICKEL
GAMBA Origem TNU Órgão julgador TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Data
27/07/2018 Data da publicação 27/07/2018);  DECISAO MONOCRATICA Número
0500429-13.2016.4.05.8102 Classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(Turma) Relator(a) JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI Origem TNU Órgão
julgador TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Data 02/07/2018 Data da
publicação 05/07/2018); DECISAO DO PRESIDENTE Número 0502817-25.2017.4.05.8401
Classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Presidência) Relator(a) MINISTRO
RAUL ARAÚJO Origem TNU Órgão julgador TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO Data 26/06/2018 Data da publicação 26/06/2018).

O entendimento do STJ, por sua vez, é o de que a sentença trabalhista pode ser
tida como início de prova documental, desde que existam outros indícios de que realmente foi
prestado o período de serviço alegado. Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A SENTENÇA TRABALHISTA SOMENTE PODE
SER CONSIDERADA COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL, QUANDO FUNDADA
EM PROVAS QUE DEMONSTREM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA NA
FUNÇÃO E PERÍODOS ALEGADOS NA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. NÃO CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS. 1. Os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para
amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso,
quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de
modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao
pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos. 2. Todas
as questões trazidas no Apelo Especial foram devidamente enfrentadas, restando
consignado que a anotação em carteira de trabalho, decorrente de sentença
homologatória de acordo na Justiça Trabalhista, não se presta como início de prova
material, quando o autor não apresentar qualquer outro indício de prova que
comprove o tempo de serviço que se quer ver reconhecido. 3. Dos próprios argumentos
despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado
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com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão
incabível nesta via recursal. 4. Embargos de Declaração opostos pelo Particular
rejeitados. ..EMEN:

(EDAIRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - 1469713 2014.01.78154-8, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
- PRIMEIRA TURMA, REPDJE DATA:26/02/2019 DJE DATA:25/02/2019 ..DTPB:.)

 

No caso dos autos, não foi apresentado nenhum outro documento que possa
corroborar que a autora foi, de fato, empregada da empresa reclamada. Nesse sentido, não foi
apresentado qualquer contrato de trabalho, livro de ponto, recibo de pagamento de salário,
dentre outros. Dessa forma, a sentença trabalhista não passa de documento declaratório,
homologado judicialmente, com base na vontade das partes, sem, contudo, contar com
qualquer análise de provas.

Dessa forma, mesmo que a testemunha ouvida tenha confirmado que a autora
trabalhou, pelo período aproximado de dois anos, para a empresa reclamada, não há como se
reconhecer o vínculo empregatício para fins previdenciários, ante o posicionamento esposado
acima.

Diante disso, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal, não sendo possível reconhecer a existência de
vínculo empregatício perante o INSS.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes 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 §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000282451v4 e do código CRC 1c6dfed7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:42:25
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RECURSO CÍVEL Nº 0034351-90.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NOEL NACIF (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO
ESPECIAL. PERÍODO DE 19/11/2003 A 20/10/2009. RUÍDO ABAIXO DOS LIMITES
PREVISTOS. PERÍODO DE 19/04/2010 A 30/06/2012. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL
TÉCNICO PELA MEDIÇÃO DOS REGISTROS AMBIENTAIS NÃO INVALIDA O PPP,
SENDO SUFICIENTES AS ASSINATURAS DO PREPOSTO E/OU DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO AO
QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
 
1. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 24) que julgou
parcialmente procedente o seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, apenas
para reconhecer como tempo de serviço especial o período de 07/07/1989 a 31/08/1996.
Alega, em síntese, quanto ao período de 19/04/2010 a 30/06/2012 que, de fato, não consta
responsável técnico pelos registros ambientais no PPP, no entanto, aduz que apenas conseguiu
esse documento junto à empresa após a prolação da sentença e que, no que se refere ao
período de 19/11/2003 a 20/10/2009, que a submissão a ruído se deu de forma permanente
acima dos limites legais, conquanto a utilização do EPI não seja suficiente para afastar a
nocividade do referido agente e o PPP se mostre como documento suficiente para atestar
nocividade, sendo desnecessária a juntada do laudo pericial. Contrarrazões (Evento 39).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
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comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU).

5. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

(...)
Para o período de 7.7.1989 a 31.8.1996, prestado à Rede Ferroviária Federal
S/A – Escritório Regional Campos, o autor apresentou formulário e laudo
técnico, às fls. 46/47, dos quais se extrai que no exercício da atividade de
artífice de via permanente, ele estava exposto aos agentes nocivos poeira,
ruídos e produtos químicos (creosoto). A exposição ao agente ruído ocorria na
intensidade de 91dB(A), ou seja, acima do limite de tolerância fixado à época,
qual seja, 80dB(A). Portanto, o referido período deve ser reconhecido como
tempo especial.
Por outro lado, para o período de 4.8.2003 a 30.10.2007, prestado à Pelicano
Construção Ltda., foi apresentado PPP de fls. 48/49, no qual há informação de
que o autor estava exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 85dB(A).
Como visto, no interstício de 06.03.1997 e 18.11.2003, o limite de tolerância
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era de 90dB(A), e a partir de 19.11.2003, para configurar a especialidade da
atividade desempenhada a exposição ao agente ruído deveria ocorrer acima de
85db(A), o que não se verifica para o referido período, razão pela qual ele não
pode ser considerado tempo especial.
O mesmo ocorre para o período de 19.4.2010 a 30.6.2012, também prestado à
Pelicano Construção Ltda. Isso porque, muito embora o PPP apresentado à fl.
50/51, informe que autor estava exposto ao agente nocivo “ruído”, na
intensidade de 85,16dB(A), tais informações não são hábeis à comprovação da
especialidade da atividade exercida pelo autor, uma vez que não há indicação
de responsável pelos registros ambientais, sem o qual não há como considerar
integralmente idôneas as informações trazidas pelo PPP.
Ademais, intimado o autor para apresentar os laudos técnicos que embasaram
as informações constates do PPP de fls. 50/51, ele quedou-se inerte (fls. 86 e
89). 
Portanto, o período de 19.4.2010 a 30.6.2012 não poderá ser reconhecido como
tempo especial.
Somados os períodos incontroversos apurados pelo INSS (fls. 52/53 – 30 anos,
9 meses e 16 dias), aos acréscimos decorrentes da conversão do tempo especial
no período de 7.7.1989 a 31.8.1996 (2 anos, 10 meses e 10 dias), verifico que
até a data do requerimento administrativo (DER: 30.12.2016 (fl. 10), o autor
perfaz 33 anos, 8 meses e 16 dias, insuficiente à concessão do benefício
vindicado, isto é, aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais, consoante se infere da tabela abaixo: (omissis)

6. No tocante ao período de 19/04/2010 a 30/06/2012, observa-se que não foi reconhecido
tempo especial, diante da ausência de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP.
De fato, examinando o PPP anexado aos autos (Evento 1 OUT 3 fls. 42/43) verifica-se que
não há indicação do profissional no documento para esse período. Contudo, há indicação nos
períodos trabalhados na mesma empresa (04/08/2003 a 30/10/2007, 01/11/2007 a
31/08/2009, 01/09/2009 e 20/10/2009). Entretanto, neste ponto a TNU se posicionou no
sentido de que o PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto,
não sendo exigida a indicação do responsável pelo monitoramento ambiental dos periodos que
se pretende reconhecer. (Precedente: PEDILEF 05016999220144058312, Relator: Ministro
Raul Araújo). Hipótese em que consta no documento a assinatura do representante legal da
empresa.

7. Quanto ao período de 19/11/2003 a 20/10/2009, examinando o PPP juntado (Evento 1 OUT
3 fls. 40/41), nota-se que o autor trabalhou na empresa Pelicano Construções Ltda., na função
de encarregado, ocasião em que ficava submetido ao agente nocivo ruído de 85 decibéis,
medidos pela técnica da dosimetria.

8. Todavia, ao contrário do que afirma, esse limite não se mostra suficiente para que se
considere a referida atividade profissional como especial, uma vez que a jurisprudência
tem se posicionado, em especial o STJ e a TNU, no sentido de que a nocividade está
caracterizada com exposição a ruído superior a 85 decibéis para o intervalo indicado.
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
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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. 3. 3. Incidente de uniformização provido. (PET 9059/RS, petição 2012/0046729-
7, Relator Ministro Benedito Gonçalves, S1 Primeira Seção, data do julgamento 28/8/2013,
data da publicação/fonte: Dje 09/09/2013). Logo, o limite de 85 decibéis é insuficiente,
devendo, no intervalo, o nível de ruído ser superior a este.

9. Ainda que reconhecido como tempo de trabalho especial o período de 19/04/2010 a
30/06/2012, o autor não conta com tempo suficiente para obter o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais na data do
requerimento administrativo:

Nome:    Noel Nacif                                
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias Equivalentes  
     a    m    d
21/05/1984    28/06/1985     404          1,00      404          1      1      9 
01/08/1985    01/09/1986     397          1,00      397          1      1      2 
05/09/1986    03/06/1987     272          1,00      272          -        8      29 
01/07/1987    03/07/1987     3          1,00      3          -        -        3 
04/09/1987    07/03/1988     186          1,00      186          -        6      4 
26/05/1988    16/09/1988     114          1,00      114          -        3      23 
17/10/1988    09/07/1989     266          1,00      266          -        8      23 
10/07/1989    31/08/1996     2.610          1,40      3.654          10      -        4 
01/09/1996    20/01/2003     2.333          1,00      2.333          6      4      21 
04/08/2003    20/10/2009     2.270          1,00      2.270          6      2      19 
19/04/2010    30/06/2012     804          1,40      1.126          3      1      1 
01/07/2012    02/04/2014     641          1,00      641          1      9      2 
24/04/2014    22/05/2014     29          1,00      29          -        -        29 
25/06/2014    31/12/2016     921          1,00      921          2      6      9 
                Total:     12.616          34      6      24 
 

10. Essa Relatoria tem entendido pela impossibilidade de reafirmação da DER. Muito embora
já tenha me posicionado favoravelmente, em recente decisão a 1ª Seção do STJ decidiu pela
afetação dos recursos como representativos da controvérsia, determinando a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes que versem acerca dessa questão (ProAfR no
RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.063 - SP (2018/0046508-9), decisão a qual decidi acolher
até ulterior pronunciamento daquela Corte. Nada obsta a que a parte autora, querendo,
interponha embargos de declaração no pormenor, momento em que o processo será suspenso
para análise posterior da reafirmação, se for o caso.

11. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto, e, no mérito, dar-lhe parcial 
provimento para, reformando parcialmente a sentença,  condenar o INSS em averbar apenas o
período de 19/04/2010 a 30/06/2012 como tempo especial, convertendo-o para tempo comum.
Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do
FONAJEF e 56 das TRES.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, 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 500000294563v10 e do código CRC a8359b1d.
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